
 
 

Test sprawdzający dla klasy III 
 

Imi ę i nazwisko ucznia ................................... 
Klasa ...................... 
 

Dzisiaj będziesz rozwiązywać test obejmujący różne zadania. 
Nie spiesz się, czytaj uważnie każde polecenie. 

Powodzenia ! 
 
1. Przeczytaj uważnie tekst i odpowiedz na pytania pełnym zdaniem.  

 
Dzieci wstały wczesnym rankiem. Wybrały się na wycieczkę do 
lasu. Zabrały ze sobą śniadanie i sok jagodowy. W lesie 
podziwiały przyrodę i słuchały śpiewu ptaków. Na leśnej 
polanie spotkały małą sarenkę. Zadowolone i wypoczęte wróciły 
do domu. 

 
a) Dokąd wybrały się dzieci? 
 
............................................................................................................. 
 
b) Co zabrały ze sobą do lasu? 
 
............................................................................................................... 
 
c) Kogo spotkały na leśnej polanie? 
 
............................................................................................................... 
 
d) Co robiły w lesie? 
 
............................................................................................................... 
 



 
 

2. W podanym zdaniu podkreśl znane Ci części mowy. 
 

Trzej sprawni chłopcy szybko biegają. 
 

trzej    - ........................................ 
sprawni   - ........................................ 
chłopcy  - ........................................ 
szybko  - ........................................ 
biegają  - ........................................  
 
 
 
3. Rozwiń zdanie i napisz je. 
 
Andrzej czyta. 
 
------------------------------------------------------------------------------------- 
 
4. Wpisz brakują litery. 
 
W sadzie rosną d...ewa i k...ewy owocowe. 
Na sk...yżowaniu stoi samoch...d i konny w...z. 
W ogr..dku na grządkach ziele...ą się wa...ywa. 
Dzie...ynka karmi kury, kurcz...ta i g...si. 
P...ed domem kwitną piękne r...żnokolorowe t...lipany. 
 
5. Napisz brakujące stopnie przymiotników. 
 

Stopień równy Stopień wyższy Stopień najwyższy 
ciepły  najcieplejszy 
stare starsze  

piękna   
 



 
 

6. W każdym zbiorze wykreśl wyraz, który nie pasuje do pozostałych. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

jaskółka 
dzięcioł 

zając 
skowronek 

kapusta 
burak 

róża 
marchew 

jeleń 
żubr 

dzik 
owca 

biedronka 
kret 

pszczoła 
komar 

śliwka 
grusza 

klon 
czereśnia 

modrzew 
świerk 

dąb 
sosna 



 
 

7. Zuza lubi posługiwać się cyframi rzymskimi. 
Przy ich pomocy zapisała numery telefonów swoich  
koleżanek.  
 
 
 
 
 
 
Zmień cyfry rzymskie na arabskie. 
Zapisz nimi poniżej te same numery: 
 

  Natalia  V IV III VII  II IX I 
  Natalia  .... ..... ..... .......  .... ..... ... 
  
  Asia  I IX VIII  V VI IV III 
  Asia  ..... ..... .......  .... ..... ... .... 
 
8. Oblicz pamiętaj o kolejności wykonywania działań. 
 
85+9*7-8*6= ......................................................................................... 

245-(120:4)*5= ...................................................................................... 

680+320:(56+24)= ................................................................................. 
 
 Miejsce na obliczenia pomocnicze. 

 



 
 

9.Ogrodnik ma 238 krzewów porzeczek i o 87 więcej  
   krzewów malin.  
   Ile razem krzewów ma ogrodnik? 
 
Rozwiązanie: 
............................................................................................................ 
 
Odpowiedź:   
............................................................................................................ 
 
 
 
 
 
10. Podpisz narysowane figury korzystając z określeń  
      w ramce. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B A 

a 

Miejsce na obliczenia pomocnicze. 

 koło, odcinek, kwadrat, łamana, prosta, trójkąt 



 
 

11. Ania, Bartek, Tomek i Jacek mieszkają w tym    
      samym budynku.  
 Michał zapisał ich adresy następująco: 
 
Ania  (2,1) 
Bartek  (1,3) 
Jacek  (4,2) 
Tomek  (3,1) 
 
Na rysunku zaznaczono okno mieszkania Ani.  
Czy domyślasz się, które okno należy do Bartka, które do Jacka, a 
które do Tomka? 
Jeśli wiesz to zaznacz na rysunku. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Ania  

 

 



 
 

12. Na jakim kontynencie leży Polska? 
 Podkreśl  prawidłową odpowiedź. 
 

a) w Afryce 
b) w Europie 
c) w Azji 

 
13.Określ czas, liczbę i osobę podanych czasowników. 
 
czasownik czas liczba osoba 

pisali    
kupuje    

opowiesz    
 
14. Uzupełnij zdanie 
 
Zadzwoń pod numer telefonu  
......................................................, 
gdy Tobie lub innym będzie zagrażać 
niebezpieczeństwo. 
 

 
Opracowała: 
Balladyna Pabjan 



 
 

Taksonomia celów nauczania według B. Niemierki  
oraz wymagania na poziomie podstawowym  

i ponadpodstawowym. 
 

Kategorie taksonomiczne: 
 
A – zapamiętanie wiadomości 
 
B – zrozumienie wiadomości 
 
C – zastosowanie wiadomości w sytuacjach typowych 
 
D – stosowanie wiadomości w sytuacjach problemowych 
 
Poziom wymagań 
 
P – podstawowy 
 
PP – ponadpodstawowy 
 

 
Nr zadania Sprawdzania umiejętność Kategorie 

taksonomiczne 
Poziom 

wymagań 
1. Czyta ze zrozumieniem.  

Udziela odpowiedzi pełnym zdaniem. 
Stosuje zasady ortograficzne. 

A,B,C P 

2 Wyróżnia części mowy. A,B,C P 
3. Rozwija zdanie. A,B P 
4. Stosuje zasady ortograficzne. A,B P 
5. Stopniuje przymiotniki. A,B P 
6. Rozróżnia: drzewa owocowe, drzewa 

iglaste, zwierzęta leśne, ptaki, owady, 
warzywa. 

A,B,C P 

7 Odczytuje znaki rzymskie. A,B P 
8. Stosuje kolejność wykonywania działań. A,B P 
9. Rozwiązuje zadanie złożone z treścią. 

Udziela odpowiedzi pełnym zdaniem.  
A,B,C P 

10. Rozpoznaje podstawowe figury 
matematyczne. 

A,B,C P 

11. Rozwiązuje zadanie problemowe. A,B,C,D PP 
12. Wie na jakim kontynencie znajduje się 

Polska.  
A,B,C P 

13.  Rozpoznaje czas, liczbę i osoby w 
czasownikach. 

A,B,C,D PP 

14. Wie kiedy korzystać z numeru telefonu 
Policji. 

A,B P 



 
 

Prawidłowe odpowiedzi do sprawdzianu i punktacja 
zadań 
 
Nr 

zadania 

Przykładowe odpowiedzi Suma  
punktów 

Sposób 
punktacji 

1. Np.: a) Dzieci wybrały się na wycieczkę do lasu. 
        b) Do lasu zabrały ze sobą śniadanie i sok  
             jagodowy. 
        c) Na leśnej polanie spotkały małą sarenkę. 
        d) W lesie podziwiały przyrodę i słuchały  
            śpiewu ptaków.                                      
                         

5 Za każdą 
prawidłowo 
udzieloną 
odpowiedź -
1pkt. 
Zachowano 
poprawność 
ortograficzną – 
1pkt. 

2. trzej – liczebnik 
sprawni – przymiotnik 
chłopcy – rzeczownik 
szybko – przysłówek 
biegają - czasownik 

5 Za każdą 
prawidłowo 
określoną część 
mowy – 1pkt. 

3. Np.: Mały  Andrzej czyta bajkę. 2 Prawidłowo 
rozwinięto 
zdanie – 1pkt. 
Zachowano 
poprawność 
ortograficzną – 
1pkt. 

4. drzewa, krzewy, skrzyżowaniu, samochód, wóz, 
ogródku, zielenią, warzywa, dziewczynka, kurczęta, 
gęsi, przed, różnokolorowe, tulipany 

7 Za każdą 
poprawność 
ortograficzną – 
0,5pkt. 

5. Stopień równy Stopień wyższy Stopień 
najwyższy 

ciepły cieplejszy najcieplejszy 
stare starsze najstarsze 
piękna piękniejsza najpiękniejsza  

4 Prawidłowo 
stopniowano 
przymiotniki, za 
każdą 
poprawność 
1pkt. 

6. - śliwka, grusza, czereśnia, klon 
- modrzew, świerk, sosna, dąb 
- kapusta, burak, marchew, róża 
- jeleń, dzik, żubr, owca 
- jaskółka, dzięcioł, skowronek, zając 
- biedronka, pszczoła, komar, kret  

3 Za każde 
prawidłowe 
skreślenie 
0,5pkt 

7. Natalia: 5, 6, 3, 7, 2, 9, 1 
Asia: 1, 9, 8, 5, 6, 4, 3 

2 Prawidłowo 
odczytano znaki 
rzymski, za 
każdy poprawny 
zapis numeru 



 
 

telefonu 1pkt. 
8. 84+9*7-8*6=85+63-48=148-48=100 

245-(120:4)*5=245-30*5=245-150=95 
680+320:(56+24)=680+320:80=680+4=684 

3 Za każde 
prawidłowo 
wykonane 
obliczenie 1pkt. 

9. (238+87) + 238 =325 + 238 =563 
Odp.: Ogrodnik razem ma 563 krzewy. 

4 Ustalono sposób 
obliczenia 1pkt. 
Wykonano 
bezbłędnie 
obliczenia 2pkt. 
Udzielono 
poprawnie 
odpowiedzi 
1pkt. 

10. trójkąt, łamana, odcinek, kwadrat, koło, prosta 3 Za każde 
prawidłowe 
podpisanie 
figury 0,5pkt. 

11.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 Za każdą 
prawidłowo 
udzieloną 
odpowiedź 1pkt. 

12. b) w Europie 1 Za prawidłowo 
udzieloną 
odpowiedź 1pkt. 

13. czasownik czas liczba osoba 
pisali przeszły mnoga 3 
kupuje teraźniejszy pojedyńcza 3 

opowiesz przyszły pojedyńcza 2  

3 Za prawidłowe 
określenie 
czasu, liczby i 
osoby po 1pkt. 

14. 997 1 Prawidłowo 
wpisuje numer 
policji – 1pkt. 

 
Skala ocen: 
 
46 – 40 pkt. – wspaniale 
39 – 34 pkt. – bardzo dobrze 
33 – 28 pkt. – dobrze 
27 – 21 pkt. – słabo 
20 – 0   pkt. – musisz popracować  

Bartek   

  Jacek 

 Tomek  

3
2

1


