
Opracowały: Teresa Grodzka, Alicja Stępień
Szkoła Podstawowa nr 3 im. T. Kościuszki wŚwidniku

Sprawdziany zintegrowane dla klas I-III

Sprawdzian zintegrowany dla klasy I- semestr I

Imię i nazwisko ucznia ______________ klasa_____________

1. Pisanie z pamięci:
Jest zima. Dzieci ulepiły bałwana. Tomek ma nowe narty. Basia i Ola dostały
nowe sanki..

2. Podkreśl samogłoski w wyrazie:
zgadywanki

3. Podziel wyrazy na sylaby:
samochód-..........................................

wróbelek-.......................................

słoń-.................................

4.Ułóż zdanie z rozsypanki wyrazowej:

bałwana. lepią Dzieci .

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

5.Obok małej litery drukowanej napisz wielką pisaną:

m................ t...................... f.................... g.......................

b................. h..................... r................... d......................

6.Narysuj bałwanka wczerwonym kapeluszu.



7. Napisz nazwę swojej miejscowości: .......................................................

8. Podkreśl nazwy warzyw: pomidor, jabłko, kapusta, banan, marchew

9. Jakiego urządzenia użyjesz, aby uprać swoje ubranie? Podkreśl.

żelazko, suszarka, pralka, mikser

10.Uzupełnij brakujące liczby
1, ..., ..., ..., 5, ..., ..., 8, ..., 10

11.Oblicz:
2+4=....... 1+6+3=....... 5+3=....... 7+0+2=.......

10-1=....... 10-3-2=....... 9-6=....... 8-4-0=.......

12.Oblicz i wstaw między liczbami znaki: <, >, =.
2....4 2 + 5....5 + 2 10....8-3

6...3 3 + 4....3 +5 4....4-1

13.Chłopcy rzucają śnieżkami do celu. Adaś miał 3 celne rzuty, a jego
kolega 4. Ile mieli razem celnych rzutów?

Rozwiązanie:_______________________________

Odpowiedź:___________________________________________



Opracowały: Teresa Grodzka, Alicja Stępień
Szkoła Podstawowa nr 3 im. T. Kościuszki wŚwidniku

Sprawdzian zintegrowany dla klasy I- koniec roku szkolnego

Imię i nazwisko ucznia _______________________ klasa_______________

1. Pisanie ze słuchu.
Wakacje.
Hania i Jurek pojadą nad morze. Na plaży zbudują zamek z piasku. Jaś
wybiera się w góry. Zwiedzi Zakopane i zobaczy niedźwiedzia.

2. W podanym zdaniu podkreśl samogłoski:

Jutro zaczynają się wakacje.

3. Podkreśl wyrazy oznaczające nazwy ludzi.
Dzieci pracują w ogródku. Jacek skopał grządki. Magda posiała
rzodkiewkę. Pani posadziła bratki.

4. Z ćwiczenia nr 3 wypisz czasowniki.

__________________ ______________________

__________________ ______________________

5. Podane zdania napisz w liczbie pojedynczej lub w liczbie mnogiej.

Liczba pojedyncza Liczba mnoga

Samochód jedzie. ____________________________

_______________________ Dzieci biegną.

Ptaszekśpiewa. _____________________________

6. Dokończ zdania.

Tosia ma w piórniku dwa ołówki-żółty i czerwony.
W piórniku leżą dwa różne ____________________ .
Jeden jest ___________________ , a drugi_________________ .
Mój ołówek jest_________________ .



7. Podane nazwy roślin wpisz w odpowiednie miejsca:jabłoń, agrest,
paproć, forsycja, dąb, trawa.

drzewa krzewy rośliny zielne

____________ _______________ _____________________

_____________ ________________ ______________________

8. Napisz zawody ludzi pracujących w szkole.

_____________, ____________, ____________, _______________

9. Napisz swój adres.

___________________________

___________________________

___________________________

10.Wykonaj obliczenia dowolnym sposobem.

8+4= _________________ 9+5=______________________

15-6=_________________ 16-9=_____________________

11.Wpisz odpowiednie znaki: <,>,=.

12+4 __13+2 17-4___18-5

3 x 5 __2 x 6 5+4 ___3+6

12-3 __7+5 6 x 3___18 : 2



12. Zapisz za pomocą mnożenia i oblicz.

2+2+2+2+2=______________________
3+3+3+3+3+3=________________________
5+5+5+5=_____________________________
7+7=__________________________________

13. Napisz sąsiadki liczb.
___24___ 15___, ____ _____, ____28

14. Ewa ma 15 złotych. Kupiła zeszyt za 3 złote i flamastry za 9 złotych.
Ile Ewa zapłaciła za zakupy? Ile otrzymała reszty?

Rozwiązanie: ___________________________

___________________________________

Odpowiedź: ______________________________

____________________________________________



Opracowały: Teresa Grodzka, Alicja Stępień
Szkoła Podstawowa nr3 im. T.Kościuszki wŚwidniku

Sprawdzian zintegrowany dla klasy II- I semestr

Imię i nazwisko _________________ klasa______________

1. Pisanie ze słuchu.

Zbliżają się ferie zimowe. Jaś pojedzie do Zakopanego i będzie jeździł na
nartach. Ania odwiedzi babcię, która mieszka na wsi. Cieszy się, że razem
z przyjaciółką Olą ulepi wielkiego bałwana. Wszystkie dzieci mają
ciekawe plany na ferie.

2. Napisz odpowiedzi na pytania:
• Dokąd pojedzie Jaś?
_________________________________________________

• Gdzie mieszka babcia Ani?

_________________________________________________

• Co dziewczynki będą robiły w czasie ferii?

___________________________________________________

3. Wypisz z tekstu dyktanda po 3rzeczowniki i 3 czasowniki.

rzeczowniki czasowniki

________________ __________________

________________ __________________

________________ __________________

4. Ułóż według kolejności alfabetycznej następujące wyrazy:
ferie, narty, Ania, babcia, zima, bałwan, łyżwy, sanki, rękawice.

__________________________________________________________

__________________________________________________________



5. Uzupełnij tabelkę.

Liczba pojedyncza Liczba mnoga

dzieci

bałwan

łyżwy

górka

6.Wpisz po 2 nazwy roślin w odpowiednie miejsca:

drzewa krzewy rośliny zielne

____________ ______________ _________________

____________ ______________ _________________

7.Postaw znak + w odpowiednim miejscu.

Jadalne części roślinyNazwa warzywa

korzeń łodyga liście owoce nasiona

marchew

kapusta

fasola

papryka

8. Oblicz dowolnym sposobem.

6+7= ________________________ 12-5=_______________________

9+4=________________________ 16-7=_______________________

8+6= _______________________ 14-9=_______________________



9. Zapisz kolejne liczny dwucyfrowe.

parzyste nieparzyste

10, ...., ...., ...., ......, ..... 11, ...., ...., ....., .....

10. Dorota poszła na lodowisko o godzinie 11.00, po dwóch godzinach
wróciła do domu na obiad. O której godzinie była w domu?

Odpowiedź: ___________________________________________

11.W naszej klasie jest 27 uczniów, 15wyjechało na ferie. Ilu uczniów
spędziło ferie w domu?

Rozwiązanie:________________________________________

Odpowiedź:



Opracowały: Teresa Grodzka, Alicja Stępień
Szkoła Podstawowa nr 3 im. T. Kościuszki wŚwidniku

Sprawdzian zintegrowany dla klasy II- koniec roku szkolnego

Imię i nazwisko __________________ klasa _____________

1. Uzupełnij wyrazy brakującymi literami:

Na wiejskim podwórku.

Dzieci z dr . giej klasy odwiedziły wiejskie podw . rko. Uj . ały na nim r .żne
zwie .ęta: k . ry, indyki, kaczki, g . si i małe kr . liki. W obo . e po . ywiały
się łaciate krowy i białe k . zki. G . eś osiodłał karego ko . a, a pies B . rek
pilnował całego gospodarstwa.

2. Z podanego tekstu wypisz po 2 rzeczowniki, czasowniki, przymiotniki.

rzeczowniki czasowniki przymiotniki

_____________ _______________ _______________

_____________ _______________ _______________

3. Rozwiń podane zdania.

Burek szczeka.

_______________________________________________________

Dzieci biegają.

__________________________________________________________

4. Do podanych rzeczowników dopisz po 2 przymiotniki.

jajko- _______________, ____________________

mleko- _______________, ____________________

piórko- _______________, _____________________



5. Z ćwiczenia nr 1 wypisz nazwy ptaków i ssaków.

Ptaki: __________________________________________________

Ssaki: ___________________________________________________

6. Napisz jak nazywają się dzieci podanych zwierząt.

krowa-____________________

świnia-_____________________

kura-_______________________

7. Przeczytaj uważnie tekst i uzupełnij:

Na wiejskim podwórku były zwierzęta: gęsi i kaczki, kury i indyki, krowy i
konie, kozy i króliki. Gospodyni chciała policzyć swój dobytek. Pomóżcie jej to
zrobić.

kury- 14
kaczki- o 2 więcej niż kur_________________
gęsi – o 3 mniej niż kur ___________________
indyki- o 4 więcej niż kaczek _________________
krowy- o 10 mniej niż gęsi ___________________
konie- najmniejsza liczba nieparzysta ___________________
kozy- tyle co kaczek______________________
króliki- najmniejsza liczba parzysta ___________________

Najwięcej jest ________________, a najmniej jest _________________.

8. Oblicz.

6 x 4+ 34= ___________________________________

82 – 7 x 3= ___________________________________

3 x 5 + 4 x 7=__________________________________

28 : 4 + 7=_______________________________________



9. Do sklepu przywieziono mleko. Na półkach ustawiono 8 litrów mleko w
kartonach i o 3 litry mleka więcej w butelkach niż w kartonach. Ile litrów mleka
ustawiono na półkach?

Dane:
Mleko w kartonach___________________________
Mleko w butelkach_____________________________

Rozwiązanie:______________________________

Odpowiedź:___________________________________________



Opracowały: Teresa Grodzka, Alicja Stępień
Szkoła Podstawowa nr 3 im. T. Kościuszki

Sprawdzian zintegrowany dla klasy III- I semestr

Imię i nazwisko___________________ klasa ___________________

1. Pisanie ze słuchu.

Hej, na sanki !
Nareszcie zima. Przez całą noc prószyłśnieg. Po lekcjach przygotuję sanki i
umówię się z kolegami na górce. Urządzimy saneczkowe zawody. Ciekawe kto
je wygra? Pewnie Krzyś, bo on zawsze zjeżdża najdalej. Po zawodach ulepimy
bałwana. Będzie miał duży, marchewkowy nos, a na głowie słomiany kapelusz.
Później wrócimy do domu na gorącą herbatę.

2. Z tekstu dyktanda wypisz po 3 rzeczowniki, czasowniki, przymiotniki.

rzeczowniki czasowniki przymiotniki

______________ _______________ _________________

______________ _______________ _________________

3. Określ liczbę i rodzaj podanych rzeczowników:

liczba rodzaj

zima __________ ___________________

sanki _____________ ___________________

4. Rozwiń podane zdania wykorzystując wyrazy: bo,żeby,że.

Zjeżdżam z górki.
______________________________________________________

Wrócę do domu.
_______________________________________________________

Staś zaproponował.
______________________________________________________



5. Uzupełnij tabelkę.

Warstwy lasu Rośliny
III
II
I

6. Napisz nazwy dwóch zwierząt:

roślinożernych:______________________________________________

mięsożernych:________________________________________________

7. Oblicz:

18+76=_______________________________

63-29=________________________________

34-2 x 4=_________________________________

(8+7) x 3=_____________________________________

45-(9 x 5-42)=_____________________________________________

8. Krzyś miał 276zł oszczędności. Kupił sanki za 26zł i łyżwy za 117zł. Ile
zapłacił za zakupy? Ile otrzymał reszty?

Dane: _________________
_________________
_________________

Rozwiązanie: _______________________________________

Odpowiedź: ____________________________________________________



Opracowały: Teresa Grodzka, Alicja Stępień
Szkoła Podstawowa nr3 im. T. Kościuszki wŚwidniku

Sprawdzian zintegrowany dla klasy III- koniec roku szkolnego

Imię i nazwisko____________________ klasa____________

1.Pisanie ze słuchu.
Na wycieczce.

Wczoraj nasza klasa była na wycieczce w parku. Dzieci wzięły ze sobą świeże
bułki, rzodkiewki i parówki. Rzucały okruszki rybom w stawie. Przyglądały się
z uwagą pływającym łabędziom. Jurek i Krzyś posypali trochę ziarna innym
ptakom. Kasia rzuciła kilka orzechów rudym wiewiórkom skaczącym po
trawnikach. W drodze powrotnej obserwowali kwitnące,żółte tulipany i
wrzosowy bez. W domu wszyscy opowiadali rodzicom i rodzeństwu o swoich
wrażeniach z wycieczki.

2. Z tekstu dyktanda wypisz 3 rzeczowniki, 3 czasowniki, 3 przymiotniki

rzeczowniki _________________, _________________, _______________

czasowniki _________________, _________________, ________________

przymiotniki _________________, _________________, ________________

3. Określ czas, osobę i liczbę podanych czasowników.

czas osoba liczba

rzucam ______________ ___________ _________________

będą kwitły _____________ _____________ __________________

przyglądaliście się ____________ _____________ _________________

zaniosą ______________ _____________ _________________



4. Dopisz brakujące przymiotniki w odpowiednim stopniu

ładny ___________________ ______________________

_________________ milszy ______________________

_________________ ___________________ najciekawszy

5. Do podanych rzeczowników dopisz właściwą formę liczebnika – trzy

________________ wiewiórki

________________ dzieci

________________ chłopców

6. Który z łańcuchów pokarmowych jest prawidłowy? Podkreśl.

• liść ziemniaka, bażant, stonka, lis
• bażant, lis, stonka, liść ziemniaka
• liść ziemniaka, stonka, bażant, lis
• lis, bażant, liść ziemniaka, stonka

7. Uzupełnij:

Północną granicę Polski stanowi_____________________.
Południową granicę Polski stanowią _______________________.
Na mapie Polski góry zaznaczone są kolorem ____________________, wyżyny
kolorem __________________, niziny kolorem_________________.

8. Napisz, co oznaczają te nazwy geograficzne.

Morskie Oko-_______________
Tatry-___________________
Wisła-_____________________
Bałtyk-________________________
Śniardwy-____________________
Gniezno-_____________________



9. Oblicz sposobem pisemnym.

256 + 643 824-358 159 x 4 435 : 5

10. Oblicz:

91-12 x 3=______________________________________

4 x 8+36:4= _____________________________________

48:6+7 x 8= _______________________________________

54:6+9 x 0= ________________________________________

11. Dzieci robiły zakupy na wycieczkę. Kupiły 3 paczki ciastek po 6zł, kilogram
cukierków za 18zł 50gr i 10 lizaków 3 razy tańszych niż jedna paczka ciastek.
Ile zapłaciły?

Dane:
____________________

____________________

____________________

Rozwiązanie:

____________________________________________

____________________________________________

Odpowiedź:
______________________________________________


