
 

Sprawdzamy swoje wiadomości klasa III 

1. Przeczytaj uważnie tekst i odpowiedz pełnymi zdaniami na związane z nim pytania. (0 - 3 punkty)  

  Pszczoły należą do owadów społecznych. Żyją w dużych rodzinach, zwanych rojami. Pszczela rodzina 

jest doskonale zorganizowana. Każdy członek ma z góry ustaloną pozycję. W pszczelej rodzinie 

najważniejsza jest królowa. Tylko ona wydaje na świat następne pokolenia pszczół. Robotnice 

zbierają nektar, dbają o królową i larwy, budują plastry, naprawiają uszkodzone siedliska, a w razie 

niebezpieczeństwa – bronią roju. Pszczoły są bardzo pracowite. Produkują pyszny miód i zapylają 

kwiaty. Żeby zebrać nektar z kwiatów i zapełnić nimi plastry w ulu, pszczoły wykonują tysiące lotów. 

Pyłek transportują na swoich odnóżach. 

Jak nazywa się pszczela rodzina?  

……………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………… 

Kto jest w niej najważniejszy?  

……………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………… 

W jaki sposób pszczoły przenoszą pyłek kwiatowy do ula? 

……………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………… 

2. W podkreślonym tekście w zad. 1 znajdź wszystkie czasowniki. Zapisz je zgodnie z kolejnością 

alfabetyczną. (0 – 3 punkty) 

…………………………………………………….……. 

………………………………………………….………. 

……………………………………………….…….….. 

……………………………………………….…………. 

…………………………………………………………. 

3. Odmień przez osoby i liczby w czasie teraźniejszym czasownik czytać.  (0 – 4 punkty) 

 Liczba pojedyncza………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 Liczba mnoga ………………………………………………………………………………………………………………………….………… 

4. Dokończ stopniowanie przymiotników. (0 – 3 punkty)  

wysoki, ..................................., ....................................,........ 

……………….………………… , ………………………………… …, najdroższy  

……………………………….., bielszy, ………………………………………... 



5. Wpisz we właściwe miejsce w tabeli podane wyrazy. (0 – 4 punkty) 

 zalew   rzeka       jezioro     staw    potok       strumyk 

Wody stojące Wody płynące 

  

  

 

6. Uzupełnij zdania wyrazami z ramki. (0 – 2 punkty 

ujście             koryto             źródło                          dopływ                                zakola  

 

…………….…...……. jest początkiem rzeki. Do dużej rzeki najczęściej z prawej i lewej strony wpływają 

mniejsze rzeczki. To są jej …………..……....……… .Tor płynącej rzeki to…………….……..………… . Rzeka 

omijając liczne przeszkody tworzy…………….…..……. . Miejsce w którym rzeka kończy bieg, czyli wpływa 

do innej rzeki, morza lub oceanu to jej ……….…………………. . 

7. Ponumeruj kolejne etapy rozwoju motyla. (0 – 3 punkty)  

            Gąsienice owijają się kokonem i przemieniają w poczwarki. 

            Samica motyla składa jajeczka. 

             Poczwarki przeobrażają się w motyle.  

             Gąsienice dużo jedzą i szybko rosną.  

             Z jaj wykluwają się gąsienice. 

8. Oblicz, pamiętając o kolejności wykonywania działań. (0 – 4 punkty)  

(17 + 5) – (9 – 6) =………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 (36 + 36) : 9 =…………………………………………………………………………………………………….…………………………………  

 3 ∙ 8 + 4 8: 8 =……………………………………………………………………………………………….……………………………………..  

 53 – 18 : 6 =…………………………………………………………………………………………………………….………………………….. 

9. Rozwiąż zadanie. (0 – 3 punkty) 

 Zosia miała 70 zł. Kupiła 6 zeszytów po 7 zł każdy. Ile reszty jej zostało? 

 Rozwiązanie: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Odpowiedź: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 



10. Rozwiąż zadanie (0 – 4 punkty) 

Ela waży 25 kg. Mama jest od niej 2 razy cięższa? 

 1) Ile waży mama?  

2) Ile ważą razem? 

Rozwiązanie 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Odpowiedź: 

…………………………………………………………………………….……………………………………………..………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………….. 

11. Rozwiąż zadanie. (0 – 3 punkty) 

Waga brutto pojemnika z miodem wynosi 87 kg. Tara jest równa 13 kg. Ile wynosi waga netto, czyli ile 

waży sam miód? 

 Rozwiązanie: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Odpowiedź: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Sprawdź swoje rozwiązania; 

Mój wynik wynosi   ………..   punktów 

Jeżeli zdobyłaś/zdobyłeś 36 punktów – DOSKONALE! BRAWO!  

Jeżeli zdobyłaś/zdobyłeś 20 punktów – DOBRZE!  

Jeżeli zdobyłaś/zdobyłeś od 0 do 16 punktów – MUSISZ JESZCZE POPRACOWAĆ! 


