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Uważnie przeczytaj tekst wstępny, a następnie uzupełnij związane z nim polecenia.

W kronice klasy IIIa Kasia napisała:

Byliśmy na wycieczce

Uczniowie  naszej  klasy  postanowili  zorganizować  wycieczkę.  Na  spotkaniu 

organizacyjnym  podjęliśmy  decyzję  dokąd  się  wybierzemy.  Ustaliliśmy,  że 

pojedziemy do Białowieży. Szybko i chętnie zrobiliśmy listę uczestników wycieczki. 

Wychowawczyni poprosiła, by w trakcie wyjazdu towarzyszyli nam rodzice. 

Podczas pobytu w Białowieskim Parku Narodowym uważnie obserwowaliśmy 

przyrodę. W drodze powrotnej urządziliśmy wspaniały piknik z ogniskiem. Każdy z 

uczestników miał  przydzielone  do  wykonania  zadanie.  Troje  dzieci  wzięło  grube 

koce, dwoje duże worki na śmieci, a czworo sprzęt sportowy. Każdy uczeń zabrał 

również notatnik i długopis.

Najbardziej podobał się nam dostojny król puszczy – żubr – symbol parku oraz 

piękne sarny i łosie.

Wszyscy świetnie się bawiliśmy.

1. Kto towarzyszył dzieciom na wycieczce:
A. pan dyrektor

B. rodzice

C. młodsze rodzeństwo

2. Dzieci zorganizowały wycieczkę do:
A. Białowieskiego Parku Narodowego

B. Tatrzańskiego Parku Narodowego

C.  Biebrzańskiego Parku Narodowego

3.Co zabrały ze sobą dzieci na wycieczkę:
A. sprzęt sportowy, namioty, śpiwory

B. koce, worki, sprzęt sportowy

C. notatnik, drewno na opał, aparaty fotograficzne

4. O wycieczce  opowiada:
A. wychowawczyni

B. rodzice

C. Kasia
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5. Informacje o Białowieskim Parku Narodowym znajdziemy w:

A. słowniku ortograficznym

B. przewodniku po parkach narodowych

C. czasopiśmie „Pies i kot”

6. Które zwierzę jest symbolem Białowieskiego Parku Narodowego.  

    Odpowiedź zapisz zdaniem.

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

7. Wpisz brakujące kierunki świata na rysunku.

                                 północ

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

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

8. Wypisz z tekstu o wycieczce po dwie poznane części  mowy. 

Rzeczowniki:..........................................., ...............................................

Czasowniki:  ..........................................., ...............................................

Przymiotniki: ..........................................., ...............................................

Przysłówki:   ..........................................., ...............................................

9. Uzupełnij zdania czasownikiem pisać w odpowiednim czasie.

Kasia ......................................... notatkę do kroniki. (czas przyszły)

Kasia ......................................... notatkę do kroniki. (czas teraźniejszy)

Kasia ......................................... notatkę do kroniki. (czas przeszły)

10. Dobierz odpowiednie przymiotniki do rzeczowników. Pomogą Ci wyrazy 
w ramce. Określ ich rodzaj.

drzewo - ............................, ................................  rodzaj.................................

wiewiórka - ............................, ........................... rodzaj .................................

grzyb -   ................................, ............................. rodzaj ..................................
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11.Zapisz:

      a) liczbę o 7 mniejszą od 43...........................

      b) liczbę 3 razy większą od 29........................ 

12.Oblicz pamiętając o kolejności wykonywania działań.

a) 24 : 6 ⋅ 2=.............................................................................................

     b) 35 + 20 : ( 7 + 3 ) =.............................................................................

13.Oblicz sposobem pisemnym:

a) 489+627=                                               b) 1035-441=

  c) 392⋅4=                                               d) 642:6=

14. Kasia kupiła w sklepiku szkolnym dwa lizaki po 70 groszy każdy i soczek 
 pomarańczowy za 1 zł 30 gr. Ile reszty otrzyma z 5 zł? 

Wykonaj obliczenia i zapisz odpowiedź. 
 

Odpowiedź..................................................................................................................
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 15.Zmierz potrzebne odcinki prostokąta ABCD i oblicz jego obwód (zapisz 

obliczenia).

  D                                  C

 A                               B  
                                                                                               
                             
.......................................................................................................................................................

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

Odpowiedź:.....................................................................................................

16. Korzystając z rysunku, uzupełnij zdania wyrazami z ramki. 

                                                                                                                           

                                                                                                                                     
                                                                                      

    G                 
                                D    

                                 

                          
          A                  B
                                                                               H  

        E         F

              

         C                 
                                                                

                                                                                                                        
a) Odcinek AB ............................................................................ do odcinka EF

b) Odcinek DC ............................................................................ do odcinka EF

c) Odcinek GH ............................................................................. do odcinka AB     
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jest równoległy

Odcinek AB ma długość ......................... 

Odcinek BC ma długość .........................
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17. Zachęć Marka, aby pojechał na wycieczkę do Białowieży. Napisz 3-4 zdania.

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

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

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

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

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

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

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

.........................................................................................................................................
              
18. Książka ma 120 stron. Ile kartek papieru potrzeba do wydrukowania 5 
takich książek?
Wykonaj obliczenia i zapisz odpowiedź. 

 

Odpowiedź..................................................................................................................
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WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI SPRAWDZANE W ZADANIACH 

ORAZ KARTOTEKA ODPOWIEDZI

Numer 
zadania

Wiadomości i umiejętności sprawdzane
Uczeń:

Poprawne rozwiązanie Punktacja 

1 Wskazuje bohatera B 1p
2 Określa miejsce A 1p
3 Odczytuje i wybiera z tekstu potrzebne elementy B 1p
4 Wskazuje narratora C 1p
5 Wskazuje źródło informacji B 1p
6 • Odpowiedź zapisuje w formie zdania

• Odpowiada na pytanie żubr
1p
1p

7 Nazywa kierunki świata Wszystkie poprawnie 1p
8 Zna części mowy Wypisuje poprawnie po 

dwa rzeczowniki
dwa czasowniki
dwa przymiotniki
dwa przysłówki

1p
1p
1p
1p

9 Zna i praktycznie stosuje czasy:
• Czas przyszły
• Czas teraźniejszy
• Czas przeszły

(będzie pisała)
pisze
pisała

1p
1p
1p

10 Zna i praktycznie stosuje rodzaje przymiotników:

Dobiera odpowiednie przymiotniki do rzeczowników

rodzaj męski
rodzaj żeński
rodzaj nijaki

wszystkie poprawnie:
drzewo-zielone, liściaste
wiewiórka-ruda, zwinna
grzyb-jadalny, zdrowy

1p
1p
1p

1p

11a Zapisuje liczbę o n większą ( o n mniejszą) od danej 36 1 p
11b Zapisuje liczbę  n razy większą ( n razy mniejszą) od 

danej
87 1 p

12a Oblicza wartość wyrażenia dwudziałaniowego zgodnie z 
kolejnością działań.

8 1 p

12b Oblicza wartość wyrażenia z nawiasami zgodnie z 
kolejnością działań.

37 1 p

13a Stosuje algorytm dodawania pisemnego z przekroczeniem 
progu dziesiątkowego.

1116 1 p

13b Stosuje algorytm odejmowania pisemnego z 
przekroczeniem progu dziesiątkowego

594 1 p

13c Stosuje algorytm mnożenia pisemnego przez liczbę 
jednocyfrową.

1568 1 p

13d Stosuje algorytm dzielenia pisemnego przez liczbę 
jednocyfrową.

107 1 p

14 Wykonywanie obliczeń dotyczących  pieniędzy.
• Ustala sposób obliczenia wartości zakupów
• Ustala sposób obliczenia  reszty pieniędzy po 

dokonaniu zakupów
• Wykonuje poprawne obliczenia i zapisuje wynik 

z odpowiednimi jednostkami
2zł30gr lub 230gr

1 p
1p

1p

15 • Mierzy długość odcinka

• Ustala sposób obliczenia obwodu

• Wykonuje poprawne obliczenia i zapisuje wynik 
z odpowiednimi jednostkami

Dokładność 1mm
Odcinek AB- 4cm
Odcinek BC- 2cm

Obw=12cm

Za dwa poprawne 
pomiary z jednostką 

1 p

1p

1p
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16 Rozpoznaje własności figur a)jest równoległy

b)jest prostopadły
c)nie jest prostopadły, 
ani równoległy

Za trzy poprawne 
2p

Za dwa poprawne 
1p

17 • formułuje zachętę
• zapisuje tekst w 3-4 zdaniach
• pisze poprawnie ortograficznie
• pisze poprawnie pod względem językowym

1p
1p
1p
1p

18 • Ustala sposób obliczenia liczby kartek jednej 
książki (lub liczby stron 5 książek)

• Ustala sposób obliczenia liczby kartek we 
wszystkich książkach

• Wykonuje wszystkie poprawne obliczenia

120:2 ( lub 120ּ5)

60 ּ5 (lub 600:2)

300 kartek

1 p

1p

1p

RAZEM 42p
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