
KONKURS „MINI LEONARDO’’

Dla klasy III

Szkoły Podstawowej

(opracowany przez mgr Danutę Maciejną

nauczyciela SP im. Tadeusza Kościuszki

w Koszarawie

Podstawowym celem tego konkursu jest dostarczenie uczniom

kończącym pierwszy etap nauki informacji o poziomie wiedzy ogólnej

i ich umiejętności. Nauczycielom daje możliwość zorientowania się

czy stosowane przez nich metody nauczania dają oczekiwane efekty.

Umożliwi to dostosowanie warsztatu do nowych uwarunkowań. na

dzień przed konkursem należy poinformować uczniów, aby

przygotowali potrzebne przybory. Należy dbać, aby w trakcie

konkursu panowała miła iżyczliwa atmosfera.

lp Pytania Odpowiedzi

1. Ile to jest 1 godziny?

2. Podaj największą liczbę trzycyfrową?

3. Wbijamy paliki co 1m. Ile palików trzeba do

odmierzania 10 –ciu metrów?



4. Na drzewie siedziało 100 srok. Kłusownik

zestrzelił jedną srokę. Ile srok zostało na

drzewie?

5. Ile to jest 3 X 0 ?

6. Jakie to prawo? a+b = b+a

7. Podaj najmniejszą liczbę naturalną, która

zarówno przy dzieleniu przez 5 i przez 6 daje

resztę 1.

8. Co obchodzimy 3 Maja?

9. W jakim województwie znajduje się Twoja

Gmina?

10. Kto jest premierem Rządu RP?

11. Kto namalował obraz „Bitwa pod

Grunwaldem’’?

12.

Kto jest twórcą tekstu „Jeszcze Polska nie

zginęła’’?

13.

Płożąca się krewna sosny, rośnie wysoko w

górach.

14 Autorka „Roty’’

15. Podaj dwa wyrazy w których „ów’’ pisze się

przez zwykłe „u’’.

16. Jakie znasz rodzaje korzeni?



17. Z jakimi państwami graniczy Polska?

18.
Pierwsza stolica Polski.

19. Na jakim Pojezierzu występuje jezioro Mamry i

Śniardwy?

20 Ile rodzajów mamy w liczbie mnogiej?

21. Podaj dwa przysłówki?

22. Książka, która opisuje przygody o dalekich

krajach to:

A fantastyczna

B podróżnicza

C historyczna

23. Co utrzymuje wilgoć w lesie?

24. Odmień przez osoby w liczbie pojedynczej i

mnogiej wyrazidę

25. Podaj podzielniki liczby 24 ?

26. Kto jest autorem książki „Anaruk, chłopiec z

Grenlandii’’?

27. Podaj stany skupienia wody?

28. 450+300-50= ?

a/900, b/1000, c/700



29. 4 x 7 + 72 : 9= ?

a/ 30 b/ 36 c/ 35

30. Jeżeli 3x + 7= 21 to x = ?

X=5 x=7 x=4

31. Liczby w mnożeniu nazywają się ?

32. Ania ma 5 monet po 20zł, Ela ma 20 monet po 5

zł. Która dziewczynka ma więcej?

33. W podanym zdaniu wskaż rzeczownik,

czasownik, przymiotnik i przysłówek.

Liście smutno opadały z ogromnego drzewa.

34. Podaj dowolny przymiotnik w stopniu równym,

wyższym i najwyższym?

35. Uzupełnij:

ksią ka, bo ater, wa adło, uca, wdzie,


