
Ćwiczenia pamięci

Przedstawione ćwiczenia (10) mają różny stopień trudności. Próbuj je 
wykonywać ewentualnie pomijając te, które wydają się w tym momencie zbyt banalne.

Ćwiczenie 1.

Podaj nazwę zawodu, z jakim kojarzą się podane pojęcia

maszyna do szycia, materiał .................................................

aparat, zdjęcia, statyw............................................................

waga, kasa, towar, sklep........................................................

scena, teatr, rola......................................................................

list, telegram, torba.................................................................

kiełbasa, szynka, tasak  ..........................................................

mundur, karabin, rozkaz.........................................................

bułki, chleb, mąka, piec..........................................................

tablica, kreda, klasówka..........................................................

pędzel, drabina, farby..............................................................

instrument, nuty, melodia.........................................................

mandat, lizak, radar...................................................................

projekt, budynek, rysunek.........................................................

nożyczki, grzebień.....................................................................

drzewo, piła, siekiera..................................................................

toga, rozprawa, sąd, wyrok.........................................................

Ćwiczenia 2.

Dokończ zdanie:

Stolicą Polski jest ......................................................................

Polskie morze to ........................................................................

Polskie góry to ...........................................................................

Największa Polska rzeka to .......................................................

Polska flaga ma kolor i ..............................................................

Godłem Polski jest .....................................................................

Polskie miasto leżące w górach to .............................................

Polskie miasto leżące nad morzem to ........................................



Ćwiczenie 3.

Ułóż po kilka słów zaczynających się od podanych sylab:
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Ćwiczenie 3

Podkreśl właściwy opis podanych słów:

kalkulator
 osoba odpowiedzialna za finanse

 rodzaj papieru do kopiowania

 przyrząd do wykonywania obliczeń

kaszkiet
 dietetyczne jedzenie dla dzieci

 rodzaj broni palnej

 nakrycie głowy

poker
 osoba udająca kogoś kim nie jest

 gra w karty

 osoba występująca w cyrku

purchawka
 kwiat

 niewielki biały grzyb

 choroba roślin

trzonowce
 zęby służące do ścierania pokarmu

 uchwyty do narzędzi ogrodniczych

 owady jedzące drzewo

geodeta
 nauczyciel geografii

 osoba zajmująca się pomiarami terenu, wyznacz drogi i działki

 pracownik w kopalni złota



Ćwiczenie 4:

Dokończ przysłowie:

Darowanemu koniowi.................................................................

Co nagle to...................................................................................

Jeśli wchodzisz między wrony.....................................................

Idzie luty.......................................................................................

Krowa, która dużo ryczy,..............................................................

Nie czyń drugiemu.........................................................................

Lepszy wróbel w garści niż............................................................

Kto pod kim dołki kopie.................................................................

Dopóty dzban wodę nosi.................................................................

Na złodzieju.....................................................................................

Kto rano wstaje.................................................................................

Nie chwal dnia przed.........................................................................

Myślał indyk o niedzieli.....................................................................

Cicha woda.........................................................................................

Uderz w stół........................................................................................

Jak sobie pościelisz..............................................................................

Czego Jaś się nie nauczy.......................................................................



Ćwiczenie 5.

Oceń czy poniższe zdania są prawdziwe, czy fałszywe:

Cytryna jest niebieska PRAWDA/FAŁSZ

Stolicą Polski jest Warszawa. PRAWDA/FAŁSZ

Gerard to imię kobiece. PRAWDA/FAŁSZ

Rok ma 14 miesięcy. PRAWDA/FAŁSZ

Godzina ma 60 minut. PRAWDA/FAŁSZ

Gitara to nazwa warzywa. PRAWDA/FAŁSZ

Pstrąg to ryba PRAWDA/FAŁSZ

Większość ludzi mieszka w stodołach. PRAWDA/FAŁSZ

Ananas to owoc. PRAWDA/FAŁSZ

Tramwaj to imię męskie. PRAWDA/FAŁSZ

Kraj, w którym mieszkam to Polska. PRAWDA/FAŁSZ

Fryzjer robi buty. PRAWDA/FAŁSZ

Okulista leczy oczy. PRAWDA/FAŁSZ

Ćwiczenie 6.

W poniższym ciągu liter proszę odnaleźć ukryte wyrazy, np. TRUSWPIESASDOIAJSD.
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Ćwiczenie 7.

Przeczytaj opowiadanie:

Pani Zosia mieszkała na piątym piętrze bez windy. Ponieważ była wdową od 10 lat, a 

jej córka Aleksandra mieszkała od 21 lat w Grecji, a syn Piotr od 17 lat we Włoszech, musiała

codziennie wychodzić sama po zakupy.

Po drodze liczyła schody. Było ich razem 50. Odpoczywała po przejściu każdych 

dziesięciu. Spod bloku miał jeszcze do pokonania 400 metrów do sklepu spożywczego, gdzie 

codziennie kupowała pieczywo, wędlinę, nabiał. Starała się odpoczywać po przejściu około 

100 metrów.

Czasami odwiedzała jeszcze swoją przyjaciółkę Krystynę, która mieszkała w bloku 

znajdującym w połowie drogi między sklepem a domem pani Zosi. Przyjaciółka miała 85 lat i

była o 4 lata starsza od pani Zosi. Mieszkała na pierwszym piętrze, też bez windy, ale pani 

Zosia miała tu do pokonania tylko 10 schodów.

Niekiedy przynosiła przyjaciółce drobne zakupy spożywcze oraz gazetę zakupioną w 

kiosku oddalonym jeszcze o 100 metrów od sklepu spożywczego. Razem wypijały herbatę, a 

potem pani Zosia z zakupami wracała do domu.



Nie zaglądając do przeczytanego opowiadania: 

1. Opowiedz jak najwięcej szczegółów z tego opowiadania.

2. Narysuj trasę jaką codziennie przemierzała pani Zosia.

3. Oblicz:

a. Ile lat miała pani Zosia?

b. W którym roku życia została wdową?

c. W którym roku jej życia córka wyjechała za granicę?

d. W którym roku jej życia syn wyjechał za granicę?

e. Ile schodów codziennie pokonywała pani Zosia w czasie wyprawy na zakupy?

f. Ile schodów pokonywała pani Zosia idąc na zakupu i do przyjaciółki?

g. Ile razy odpoczywała pani Zosia w czasie wyprawy na zakupy?

h. Ile razy odpoczywała pani Zosia w czasie wyprawy na zakupy spożywcze, do 

kiosku i odwiedzając po drodze przyjaciółkę?

Ćwiczenie 8.

Policz wszystkie prostokąty:



Ćwiczenie 9.

Popatrz chwilę na obrazek i spróbuj go przerysować z pamięci:

Ćwiczenie 10. 

Z podanych poniżej liter ułóż nazwy zawodów: 

ODGRNOIK  

ARLZEK

RZKEJAOL

MYNARZRA

KATWOAD

MENIKCHA

KARZPIE

Ogrodnik

........................

.........................

.........................

.........

.........

.........

AFTOFOGR

IKGRNÓ

OLIPANTCJ

IKTWONRA 

KICAEOWR

HYLIKAUDR 

GARZESTRZMI

.........

.........

.........

.........

.........

.........

.........


	Podaj nazwę zawodu, z jakim kojarzą się podane pojęcia

