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Test opracowały mgr Beata Jarzębska i mgr Dorota Leszczuk  

SP nr 1 w Rawie Mazowieckiej 
 

Badanie osiągnięć uczniów po klasie III 
 

Imię i nazwisko..........................................................................................  kl............ 

 

Zadanie1. 

Przeczytaj uważnie tekst i odpowiedz na każde pytanie pełnym zdaniem. 

 

Klasa III pojechała do ZOO. Dzieci jeszcze nie były w ogrodzie zoologicznym.    

Z ogromnym zainteresowaniem przyglądały się nieznanym zwierzętom. Najwięcej 

zachwytu wzbudziła żyrafa z niesamowicie długą szyją. Dzieci doskonale wiedziały, 

jak trzeba zachowywać się w ZOO. Nie wolno karmić zwierząt, nie można też 

krzyczeć i hałasować. Zwierzęta nie lubią gdy się je drażni, mogą być wtedy bardzo 

niebezpieczne. 

Potężny lew spokojnie krążył po swojej niewielkiej klatce. Potrząsał niecierpliwie 

grzywą, jakby chciał wyprosić niemiłych gości. Nagle ..........   

 

Gdzie były dzieci? 

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

Czego nie wolno robić w ZOO? 

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

Jakie było zachowanie lwa? 

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

 

Zadanie 2. 

Podkreśl w tekście czasowniki w czasie przeszłym i wypisz je. 

 

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

......................................................................................................................................... 
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Zadanie 3. 

Podkreśl w tekście rzeczowniki w liczbie pojedynczej i wypisz je. 

 

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

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

 

Zadanie 4. 

Dopisz zakończenie do opowiadania z zadania 1 

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

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

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

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

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

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

 

Zadanie 5. 

Od podanych rzeczowników utwórz przymiotniki 

 

siła - ...................................................     góra - ........................................................                 

 brud - ........................................................... 

 

Zadanie 6. 

Uzupełnij luki w wyrazach literami: ch, h, ż, rz, u, ó: 

 

p...yjaciel,    b...rza,    wa...adło,    dr...żka,    ły...ka,    podar...nek 

 

Zadanie 7. 

Rozwiń zdania: 

Małpa skacze. 

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

Marcin bawił się. 

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



 3

Zadanie 8. 

Wybierz jedną właściwą odpowiedź i otocz ją kółkiem: 

Obecnie stolicą Polski jest: 

a)  Kraków, bo posiada Stare Miasto i kościół Mariacki; 

b)  Warszawa, ponieważ znajduje się w niej siedziba najwyższych władz 

państwowych; 

c)   Warszawa, bo posiada wiele sklepów, fabryk i szkół; 

d)   Poznań, ponieważ jest znany z legendy o koziołkach. 

 

Zadanie 9. 

Wpisz w okienka główne kierunki świata. Podaj dodatkowe informacje 

 

Zadanie 10. 

Uzupełnij tabelę: 

 

Nazwa miesięcy 
Symbol rzymski 

miesiąca 
Nazwa pory roku 

Maj   

Lipiec   

Grudzień   

Listopad   
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Zadanie 11. 

Zaznacz krzyżykiem w jaki sposób możesz dbać o środowisko naturalne: 

 

- pamiętam o segregacji śmieci; 

- spokojnie przechodzę obok porzuconej w lesie pustej butelki; 

- oszczędzam wodę; 

- palę ogniska w lesie; 

- zawsze myślę o innych ludziach. 

 

Zadanie 12. 

Zaadresuj kopertę do swoich rodziców: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zadanie 13. 

Ogródek w kształcie prostokąta ma wymiary 11,5m i 15,5m. Ile metrów siatki 

potrzeba na ogrodzenie tego ogródka? 

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

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

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

 

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

.........................................................................................................................................              
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Zadanie 14. 

Do ogrodu zoologicznego przywieziono banany w 5 skrzyniach po 14 kg  

i jabłka w 9 skrzyniach po 15 kg. Ile kilogramów ważyły wszystkie owoce? 

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

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

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

 

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

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

 

Zadanie 15 

Oblicz sposobem pisemnym: 

a) sumę pary liczb: 759 i 262 

b) różnicę pary liczb: 843 i 238 

c) iloczyn pary liczb: 639 i 7 

d) iloraz pary liczb: 2635 i 5 
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PUNKTACJA 

 

I.   Ilość punktów możliwych do zdobycia: 64 

II. Ilość punktów zdobytych: ... 

 

1) - 3p 

2) - 8p 

3) - 8p 

4) - 5p 

5) - 3p 

6) - 6p 

7) - 2p  

8) - 1p 

9) - 6p 

10) - 4p  

11) - 2p 

12) - 3p 

13) - 4p  

14) - 5p 

15) - 4p 

 

WYNIKI: 

100% - 95%   -   64p  -   61p (6p) uczysz się wspaniale 

 94% - 89%   -   60p  -   57p (5p) uczysz się bardzo dobrze 

 88% - 71%   -   56p  -   46p (4p) uczysz się ładnie 

 70% - 51%   -   45p  -   33p (3p) postaraj się pracować więcej 

 50% - 39%   -   32p  -   25p (2p) zbyt mało pracujesz 

 38% - 0%     -   24p  -     0p (1p) szkoda, że tak mało zapamiętałeś 

 


