
1. Hymn Unii Europejskiej to:

Oda do młodości
Oda do miłości Oda młodości

Oda do radości

3. Paprocie i wrzosy można spotkać w:

koronach drzew
pustyni

runie leśnym
podszycie

5. Ile ósemek jest w ćwierćnucie? 6. Wynik dzielenia to:

2

4. Światowy Dzień Ziemi obchodzimy:

7. Wrzenie wody następuje w temperaturze 100 stopni Celsjusza, w wyniku tego 
powstaje:

biega, sześć, słoń

8. W której odpowiedzi nie pojawił się liczebnik:

pies, kot, trzynasty

pisze, liczy, mysz pierwszy, trzeci, ostatni

9. Zaznacz datę, która rozpoczyna daną porę roku:

wiosna 22 VI21 III

2. Jeśli jest rok przestępny to luty 
wówczas ma:

29 dni
27 dni

28 dni

6 iloraz dzielnik

iloczym

para wodna ciecz dymmgła

10. Sprawdź, czy wyrazy napisane są w kolejności alfabetycznej. Zaznacz TAK - jeśli 
kolejność jest prawidłowa, NIE – jeśli kolejność jest nieprawidłowa.

Imię:         ...................................
Nazwisko: ...................................
Uwaga odpowiedzi może być kilka

Zintegrowane sprawności
 klasa III - Wiosna 2019

31 dni 

4

8

22 kwietnia 21 kwietnia 
21 marca

jesień 22 XII23 IX

lato 22 VI21 VI zima 23 XII22 XII

domek, drabina, drogo, dzwonek, dziadek, dynia
aparat, muszla, mysz, Małysz, praca, pralka

aparat, apaszka, burak, cytryna, garnek, foka

dzięcioł, las, ludzie, marionetka, teatr, zamek

11. Mama kupowała do domu kolorowe, ozdobne kubki. Cena jednego ozdobnego 
kubka wynosiła 9zł. Mama dała 100zł, a otrzymała 55zł reszty. Ile kubków kupiła?

6 4 5 9

TAK
TAK

TAK

TAK

NIE

NIE

NIE

NIE

22 marca

suma



12. Sąsiadem Polski nie jest: 13. Ziemniak, burak oraz marchew to 
rośliny:

oleiste 
zbożowe

23. Zaznacz właściwą odpowiedź określającą osobę, liczbę, czas podanego 
czasownika: biegali.

14. Iloczyn i iloraz liczb 9 i 3 wynosi:

16. Strzałka na mapie konturowej 
Polski wskazuje:

wschód

północ

zachów
południe 

18. Co znajduje się na szczycie 
piramidy zdrowego odżywiania?

20. Krótszy bok prostokąta ma długość 3 
cm, a dłuższy 7 cm. Oblicz obwód tego 
prostokąta wynosi:

warzywa i owowce

nabiał
mięso

słodycze

17. Gdzie została podana błędna 
rodzina wyrazów?

22. Ile w podanym zdaniu powinno być przecinków: 
Na wiosnę przylatują do nas: jaskółki bociany skowronki i czaple.

1

19. Adresat to:

osoba, która napisała list

osoba, do której list jest wysyłany

osoba, która dostarcza list

0

21. W Której grupie daty ułożone są 
chronologicznie:

osoba 2, liczba pojedyncza, czas teraźniejszy
osoba 3, liczba pojedyncza, czas przyszły

osoba 3, liczba mnoga, czas przeszły

12 i 6 bocian

3 i 0 27 i 27 sójka

mewa

jaskóła

król, królestwo, królik

kurz, zakurzony, odkurzacz

brak prawidłowej odpowiedzi

las, leśniczy, zalesiony

8 II, 9 IV, 9 V, 2 IX, 1XII

8 III, 9 V, 10 IV, 11 IX, 12 VIII

32

24. Przeczytaj uważnie każde zdanie i zaznacz TAK, – jeśli zdanie jest prawdziwe, 
NIE - jeśli zdanie jest fałszywe.

15. Uzupełnij: Wybiera się jak... za morze.

27 cm

20 cm

37 

10 cm

Rzeki na mapie zaznaczone są kolorem niebieskim.

Góry na mapie zaznaczone są kolorem zielonym.
TAK

TAK

Słowacja 
Litwa

Francja 

Estonia  

NIE

NIE

27 i 3

6 II, 9 IV,  3 VII, 1 XI, 7IX

trujące dla zwierząt 

okopowe

brak poprawnej odpowiedzi


