
SPRAWDZIAN KOMPETENCJI 
PO PIERWSZYM ETAPIE KSZTAŁCENIA 

KLASA III  
 

 
 
 
Data:     ................................................................. 
Imię i nazwisko ucznia: ................................................................. 
 
Uważnie przeczytaj polecenia i poprawnie wykonaj zadania.  
 

1. Przeczytaj uważnie tekst i odpowiedz na pytania. 

„Ju ż wkrótce wakacje” 

 Kończy się rok szkolny, zbliżają się szybko upragnione wakacje. 
Dzieci wyjadą na wypoczynek w góry lub nad morze. Henio i Helenka 
wyjadą do cioci na wieś. Zamieszkają nad rzeką. Będą chodzić do lasu 
na grzyby i jagody. Pomogą zrobić porządki w ogródku i na 
podwórku. Przyjemnie spędzą czas u cioci. Paweł rozpoczął 
przygotowania do wyjazdu a obóz. Spakował duży plecak i zabrał ze 
sobą namiot. Tylko zapomniał o śpiworze, który schowany był 
wysoko w szafie. Teraz przymocuje go mocno do plecaka i już może 
wyruszyć w podróż. Łukasz, Marcin i Michał postanowili namówić 
swoich rodziców na wakacyjne wyprawy. Chłopcy tęsknią za kąpielą 
w Morzu Bałtyckim i spacerami wzdłuż wybrzeża. Planują stąpać po 
gorącym piasku plaży i odbyć wycieczkę rowerową. Ciekawe, czy 
spełnią wakacyjne plany chłopców.  

a. Dlaczego dzieci snują plany o podróżach? 
............................................................................................... 

b. Kto wyjedzie do cioci na wieś? 
................................................................................................... 
c. O czym zapomniał Paweł? 
................................................................................................... 
 



d. Jakie plany wakacyjne mają Łukasz, Marcin i Michał? 
...................................................................................................
................................................................................................... 
e. Jakie są Twoje wakacyjne plany?  
...................................................................................................
................................................................................................... 

2. Wypisz z tekstu po dwa przykłady poznanych części mowy: 

a. Czasowniki ................... , .......................... 

b. Rzeczowniki .................. , ......................... 

c. Przymiotniki .................. , ......................... 

d. Przysłówki .................... , .......................... 

3. Uzupełnij wyrazy brakującymi literami. 

Jedzie pociąg po to...e (rz., ż).  
Gwi...dże (rz., ż) wiet...yk (rz., ż) i ptaki. 
W g...ry (ó, u), w lasy, nad mo...e (rz., ż) 
Wy...eżdżają  (j, i) dzieciaki.   
Nocą sreb... ą ( rz, ż) się gwiazdy. 
Sło...ce (ń, ni) wstaje nad ranem. 
Pośr...d (ó, u) miłych p...yjaci...ł (rz, ż, ó, u) 
będzie lato udane. 

 
 
 
4. Odmień podany czasownik przez osoby w czasie przyszłym:  

Wyjechać 
ja...................................................... 
ty...................................................... 
on, ona, ono..................................... 
my.................................................... 
wy.................................................... 
oni.................................................... 
 



5. Do podanych wyrazów dopisz liczbę mnogą: 
duży plecak - ..................................................... 
czerwony śpiwór - ............................................. 
zielony liść - ...................................................... 
żółty motyl - ...................................................... 
biała ciężarówka - ............................................. 
wakacyjna wyprawa - ....................................... 

6.Uzupełnij tabelę brakującymi wyrazami: 

 
Czas teraźniejszy Czas przeszły Czas przyszły 

pakuje się 
___________ 

___________ 

___________ 

zbierał 

___________ 
 

___________ 

__________ 

będzie biegał 

 

7. W miejsce kropek wpisz wyrazy zdrobniałe: 

szyba - ...........................        brzoza - .................................. 
żaba - .............................        koza - ..................................... 
głowa - ...........................        buda - .................................... 

    8. Co jest potrzebne roślinom do życia? 
a...................................... 
b...................................... 
c...................................... 

9. Dokończ zdania: 
Moja Ojczyzna to .................................. 
Godłem Polski jest ................................ 
Flaga państwowa jest ............................ 
Hymn narodowy zaczyna się słowami 
................................................................ 
 
 
 



10. Nazwij piętra lasu i uporządkuj nazwy roślin wpisując je do 
odpowiedniej warstwy: 

 
 

 
 
 
 
11. Zaznacz kierunki stron świata: 
 
                                              Północ  

 
             
 
 

Borówka, świerk, malina, mech, poziomka, jodła, dąb, 
jeżyna, leszczyna  



12. Oblicz: 
 

  1367     384         343            824    
  + 986   - 165      + 286          - 241 

 
 
745    215   639:3 812:4   

 x    3  x    4         
  

           
  

 
13. Narysuj wskazówki zegara tak, aby wskazywały odpowiedni 

czas: 

 
14. Pomyśl i zakreśl prawidłową odpowiedź: 

 
Na obóz wyjedzie 165 dzieci. W jednym namiocie będzie spać 5 

dzieci. Ile namiotów muszą rozstawić organizatorzy? 
a) 32 
b) 31 
c) 50 
d) 41 

 
15. Rozwiąż zadanie, zapisz rozwiązanie i odpowiedź 

  Do szkoły przywieziono reklamowe materiały ostrzegające 
przed różnymi niebezpieczeństwami grożącymi dzieciom podczas 
wakacji. Było 6 paczek po 95 zakładek i 8 paczek po 28 
kalendarzyków. Ile zakładek i kalendarzyków przywieziono do 
szkoły? 

705 

12 

6 

3 9 



Rozwiązanie: 

 

 

Odpowiedź: 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
    


