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Edukacja polonistyczna 
 

Temat: Utrwalamy i sprawdzamy swoje wiadomości i umiejętności. 

 

Polecenie. 

Proszę wydrukować tekst sprawdzianu i samodzielnie uzupełnić ćwiczenia. 

Następnie przysłać do mnie zdjęcia. 

 

Edukacja matematyczna. 
 

Temat: Kolejność wykonywania działań. 

Wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń na s. 81. 

 

Edukacja przyrodnicza 
 

Temat: To już potrafię – utrwalamy wiadomości o wodach płynących i stojących. 

Polecenie. 

Wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń, s. 88 – 89. 

 

Zajęcia rozwijające zainteresowania 
 

Temat: Przygotowujemy koktajl mleczno-owocowy. (projekt) 

 

Polecenie. 

Przeczytaj artykuł, zobacz czy masz w lodówce potrzebne produkty,  

żeby zrobić z nich pyszny i zdrowy koktajl dla całej rodziny. 

Poproś kogoś dorosłego, żeby nauczył cię, jak obsługuje się mikser lub blender. 

 

https://gotujmy.pl/przepisy-na-koktajle-mleczno-owocowe,artykuly-kulinarne-abc-

artykul,18203.html  

 

https://www.youtube.com/watch?v=LqypLmEKHuY  

 

Zajęcia świetlicowe 
Temat: Gry i zabawy – skarb w pałacu. 

 https://bit.ly/377049k 

 

 

https://gotujmy.pl/przepisy-na-koktajle-mleczno-owocowe,artykuly-kulinarne-abc-artykul,18203.html
https://gotujmy.pl/przepisy-na-koktajle-mleczno-owocowe,artykuly-kulinarne-abc-artykul,18203.html
https://www.youtube.com/watch?v=LqypLmEKHuY
https://bit.ly/377049k


SPRAWDZIAN UMIEJĘTNOŚCI POLONISTYCZNYCH  KL. III  

 

1. Przeczytaj uważnie tekst 

 

Marek wybrał się do lasu. Zobaczył istne cuda. Na drzewie siedział dzięcioł. 

Wiewiórka skakała z gałęzi na gałąź. Mrówki starannie budowały mrowiska. Cała 

przyroda obudziła się i witała gorące słońce. Chłopiec podziwiał kolorowe kwiaty: 

zawilce, przylaszczki. Tu było tak pięknie, że nie chciał wracać do domu. 

 

2. Odpowiedz pełnym zdaniem. 

 

Jakie zwierzęta zobaczył Marek? 

 

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

 

Co podziwiał Marek? 

 

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

 

O jakiej porze roku Marek wybrał się do lasu? 

 

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

 

Dlaczego nie chciał wracać do domu? 

 

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

 

3.Podkreśl w tekście 8 czasowników. 

 

4. Podkreśl ten zestaw wyrazów, gdzie są same rzeczowniki 

 Książki, płynie , Staś 

 Stolik , żaba, deszcz 

 Siedzi, ładny , koń 

 

5. Połącz zdanie z jego określeniem 

 

Kto dzisiaj pójdzie do kina?                                          zdanie oznajmujące 

Do szkoły przychodzimy na godzinę ósmą.                  zdanie rozkazujące 

Nie hałasuj w lesie!                                                        zdanie pytające 

 

 

 

6. Dopisz po trzy przymiotniki do podanego rzeczownika 

 



książka- ................................................................................................. 

 

chłopiec- ................................................................................................ 

 

kwiat-..................................................................................................... 

 

pies-......................................................................................................... 

 

7. Dopisz rzeczownik w liczbie mnogiej 

 

stół-.................................., piłka-.......................................................... 

 

latarka-....................................... koń-.................................................... 

 

8. Uporządkuj wyrazy w kolejności alfabetycznej 

 

hak, bocian, chuligan, czołg, koniczyna, wróbel, fontanna, auto, szafa 

 

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

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

 

9. Określ czas podanych czasowników 

 

biega- czas.......................................maszeruje- cz. ............................................. 

 

zjadł - cz..........................................  .idzie – cz. ................................................. 

 

pomaluje- cz. ....................................widział- cz. ............................................... 

 

10 . Uzupełnij brakujące litery. 

 

Du....a  ł....dź   p.....ybiła do brzegu. Siedział w niej stary maryna.......Spoj.......ał 

 

na mo.....e. Było spokojne. Nic nie zapowiadało bu.....y. Postanowił wybrać się  

 

W podr.....ż  po okolicy. ......ciał poznać nowy......    p......yjaci....ł. 


