
      Kiedy w roku szkolnym 1999/2000 wprowadzono reformę oświaty zaczęto też stosować 
sprawdziany czy testy kompetencji na zakończenie każdego etapu edukacji.  
W związku z tym opracowałam sprawdzian kompetencji dla uczniów kończących I etap 
edukacji, a więc dla uczniów kończących klasę trzecią.  
Proponowany przeze mnie sprawdzian jest do rozwiązania w ciągu 60 minut. Maksymalna 
liczba punktów, jaką uczeń może osiągnąć za sprawdzian, wynosi 42 punkty. Proponuję, aby  
po sprawdzeniu testu nauczyciel wyjaśnił uczniowi o jego osiągnięciach nie tylko formie 
punktowej, np. 34/ 42,czyli że zdobył 34 na 42 możliwych do zdobycia punktów, ale także 
uzupełnić informacją, mówiącą o opanowanych i nieopanowanych przez ucznia 
wiadomościach i umiejętnościach, bo przecież do tej pory otrzymywał ocenę opisową.  
Dalsze opracowanie wyników sprawdzianu musi zostać dokonane zgodnie z obowiązującym 
w danej szkole wewnątrzszkolnym systemem nauczania. 
 

Sprawdzian kompetencji 
 
Napisz swoje imię i nazwisko...................................................................................................... 
 
Zapisz dzisiejszą datę:................................................................................................................... 
 
 
 
Zadanie 1. 
Przeczytaj uważnie tekst i odpowiedz na każde pytanie całym zdaniem. 
Kasia idzie do szkoły. Na chodniku leżał niebieski ołówek, zakończony gumką. 
Zobaczyła go Kasia i szybko podniosła z ziemi: 
- Będę miała śliczny ołówek pomyślała zadowolona. Nie oddam go. Nie pokażę 
w nikomu. 
Na lekcjach Kasia nie uważa. Cały czas myśli o ołówku. Zastanawia się. Co 
powie mamie, gdy ją zapyta, skąd go ma?  
Nagle słychać płacz. To płacze Ania, bo nie ma ołówka, który dostała od tatusia 
Wtedy z pierwszej ławki zrywa się Kasia i woła: 
- Czy to może ten? 
Ania patrzy i rzuca się koleżance na szyję. 
 
Odpowiedz na pytania całym zdaniem: 
1.Kto zgubił ołówek? 
 
 
 
2. Dlaczego Kasia nie uważała na lekcjach? 
 
 
 
3. Od kogo dostała ołówek Ania? 
 
 
 
 



Zadanie 2. 
Wypisz z tekstu jeden  rzeczownik, jeden czasownik i jeden przymiotnik: 
-rzeczownik 
 
-czasownik 
 
-przymiotnik 
 
 
Zadanie 3. 
Uzupełnij brakujące litery: 
Rys.nek, dr.żka, ksią.ka, wa.adlo, k..esło, wa..ywa. 
 
Zadanie 4. 
Policz i zapisz, ile jest głosek, ile jest liter i ile samogłosek w każdym wyrazie: 
a) Kraków;        ..... głosek, ....... liter,.......sylaby. 
b) Warszawa:     .... głosek, ....... liter,.......sylaby. 
c) Gniezno:    .... głosek, ....... liter,.......sylaby. 
 
Zadanie 5. 
Rozwiń zdanie: 
Hubert czyta. 
 
 
Zadanie 6.. 
Napisz wyrazy przeciwne: 
Mały- 
Wesoły- 
Czysty- 
Niski-  
Zadanie 7.  
Przeczytaj uważnie tekst i dokończ opowiadanie: 
Kasia i Balia są uczennicami trzeciej klasy. W klasie siedzą razem w jednej ławce. 
Codziennie idą razem do szkoły,  bo mieszkają blisko siebie. Dzisiaj Kasia przyszła sama do 
szkoły..... 
 
 
Zadanie 8. 
Wpisz w okienka główne kierunki świata 
(wschód, zachód, północ, południe): 



 
Zadanie 9. 
Uzupełnij tabelkę: 

Nazwa miesiąca Symbol rzymski miesiąca Nazwa pory roku 

Kwiecień   
Lipiec   
Październik   
Styczeń   
 
Zadanie 10. 
Zaadresuj kopertę do swoich rodziców: 

 
Zadanie 11. 
Obecną stolicą Polski jest: 
Otocz kółkiem poprawną odpowiedź: 

a) Kraków, bo posiada Kościół Mariacki. 
b) Warszawa, ponieważ są tam siedziby najważniejszych władz państwowych 
c) Gniezna, bo najstarsze miasto. 

 
 
 
                    
 Zadanie 12. 
 Rozwiąż zadanie: 
Ogródek w kształcie prostokąta ma wymiary 140m i  200m.Oblicz obwód ogródka. Możesz 
wykonać sobie rysunek pomocniczy. 
 
 
 
 



 
 
 
 
Zadanie 13. 
Oblicz sposobem pisemnym: 

a) sumę  liczb: 754 + 243 
b) różnicę  liczb:986 - 575 
c) iloczyn liczb: 438  4 
d) iloczyn liczb: 963 3 

 
 
 
 
 
Zadanie14. 
Rozwiąż zadanie z treścią dowolnym sposobem: 
Do sklepu przywieziono jabłka w 5 skrzynkach po 16 kg i gruszki w 4 skrzynkach po 12 kg. 
Ile kilogramów owoców przywieziono do sklepu? 
 
 
 
 
 
 
 
Zadanie 15. 
Uzupełnij tarcze zegarów tak, aby wskazywały podane godziny: 
a) 
 
godzina 16 00      godzina 11 50 

 
 
 
 
 
 
 



b) Z zegarów odczytaj godziny i zapisz je. 

 
 
Poniżej przedstawiam analizę poszczególnych pytań , numer standardu  oraz liczbę punktów 
za poszczególne zadania. 
 
 

Nr 
zadania 

Sprawdzane wiadomości i 
umiejętności 

Nr standardu 
Liczba punktów 

za zadanie 
1. Czytanie ze zrozumieniem, 

umiejętność odpowiadania pełnym 
zdaniem na pytania z tekstu, 
Rozpoczynanie zdań wielką literą. 

I. Uczeń czyta 
II. Uczeń pisze 

 
0-3 

2. Praktyczna umiejętność wyszukiwania 
poznanych części mowy; rzeczownik, 
czasownik i przymiotnik. 

IV. Uczeń wykorzystuje 
wiedzę w praktyce 

0-3 

3. Umiejętność logicznego kojarzenia, 
pisania wyrazów z trudnością 
ortograficzną. 

III. Uczeń rozumie 0-3  

4 Praktyczna umiejętność podziału 
wyrazu na głoski, litery i sylaby. 

III. Uczeń rozumie 0-3  

5. Potrafi rozwinąć zdanie proste. 
Stosuje  zasady ortograficzne 
dotyczące poprawnej pisowni. 

II. Uczeń pisze 0-1  

6. Umiejętność logicznego kojarzenia, 
dobierania  przymiotnika o znaczeniu 
przeciwstawnym. 

III. Uczeń rozumie 0- 2  

7. Samodzielnie układa kilkuzdaniową 
wypowiedź na temat własnych myśli i 
przeżyć w formie opowiadania. 
Jasno i komunikatywnie przekazuje 
treści swoich myśli w formie zdań. 

II. Uczeń pisze 0- 5  

8. Zna i oznacza główne kierunki świata. IV. Uczeń wykorzystuje 
wiedzę w praktyce. 

0- 4  



9. Zna znaki rzymskie i potrafi je 
poprawnie zapisać. Praktyczna 
umiejętność posługiwania się porami 
roku.. 

III. Uczeń rozumie 0- 2 

10 Potrafi samodzielnie zaadresować 
kopertę do swoich rodziców. 

IV. Uczeń wykorzystuje 
wiedzę w praktyce. 

0- 2 

11. Potrafi wskazać stolicę Polski i 
wybrać istotne informacje  na 
określony temat. 

IV. Uczeń wykorzystuje 
wiedzę w praktyce 

0-1 

12. Czytanie ze zrozumieniem zadania 
matematycznego i analiza jego treści.  
Opisuje sytuację przedstawioną w 
zadaniu za pomocą wyrażenia 
arytmetycznego 
Rozumie podstawowe pojęcia 
matematyczne w arytmetyce i potrafi 
je wykonać. 

III. Uczeń rozumie 0-3 

13. Umie obliczyć działania sposobem 
pisemnym. 

IV. Uczeń wykorzystuje 
wiedzę w praktyce 

0-4 

14. Czytanie ze zrozumieniem zadania 
matematycznego i analiza jego treści, 
samodzielne ułożenie działania lub 
działań oraz napisanie odpowiedzi. 
Przestrzeganie kolejności 
wykonywania działań. 

III. Uczeń rozumie 0-4 

15. Znajomość odczytywania i 
zapisywania wskazań zegara 

IV. Uczeń wykorzystuje 
wiedzę w praktyce 

0-2 

 
 
 
Opracowała: Agnieszka Woźniak 
 
 


