Imię : ………………………………………………………

Zintegrowane Sprawności klasa III - jesieo 2017

Nazwisko: ……………………………………………….
Uwaga odpowiedzi może byd kilka.
1. Zapisz ile dni mają poszczególne miesiące:
a) maj

2. Zaznacz właściwe znaki interpunkcyjne na koocu
zdao:

……

1. Natychmiast przestao

a) ? b) ! c).

2. Owoce i warzywa są zdrowe

a) ? b) ! c).

b) czerwiec ……
c) wrzesieo ……

3. Czy nauczyłeś się na sprawdzian a) ? b) ! c).

d) kwiecieo ……
3. Zakreśl zdania, które są fałszywe:
a) Łosoś to ssak.

b) Morze Bałtyckie jest położone na południu Polski.

c) Słooce jest gwiazdą.

d) Kierunki Wschód i Zachód leżą naprzeciwko siebie.

4. Podaj wynik :

5. Określ rodzaj rzeczowników:

a) 9 ∙ 6 = ……

b) 18 + 12 + 9 = ……

1. sala

a) żeoski

b) męski

c) nijaki

c) 30 : 3 = ……

d) (3 ∙ 2) + 5 = ……

2. ołówek

a) żeoski

b) męski

c) nijaki

e) 37 – 28 ……

f) 3 + 25 + 17 = ……

3. słooce

a) żeoski

b) męski

c) nijaki

6. W klasie III jest 7 dziewczynek i o 5 więcej
chłopców. Ilu uczniów jest w tej klasie:

7. Rozwio skróty kierunków świata, wpisz je po
polsku:

a) 12

N ………………..

S ………………..

W ……………….

E ………………..

b) 15

c) 19

d) 20

8. Wyraz, który ma tyle samo liter, ile głosek, to:

9. Podaj wynik działania: 3 · 7 + 11 =

a) wrzesieo

a) 54

b) kalendarz

c) ławka

b) 22

c) 32

d) brak odpowiedzi

10. Zaznacz w kółko PRAWDA lub FAŁSZ:
a) Jesieo rozpoczyna się 24 września.

PRAWDA

FAŁSZ

b) Jest 9 kontynentów.

PRAWDA

FAŁSZ

c) Delfiny są ssakami.

PRAWDA

FAŁSZ

11. Wybierz brakujący znak:

12. Zaznacz zdania fałszywe:

64 – 11

29 + 31

a) < b) > c) =

a) Głoskę słyszymy i piszemy.

39 – 17

47 – 24

a) < b) > c) =

b) Zdanie pojedyncze ma jeden czasownik.

74 + 10

83 – 15

a) < b) > c) =

c) Literę piszemy i czytamy.

13. Zaznacz brakujące literki.
… semka

a) ó b) u

… usteczka

a) ch b) h

baga …

a)ż

b) rz

14. Czy w podanych zdaniach występują
przymiotniki?

15. Zaznacz zestaw, który zawiera tylko czasowniki
w czasie teraźniejszym:

1. Staś ciężko zachorował.

a) tak

b) nie

a) rysujemy, dom, kot

2. Mama poszła do sklepu.

a) tak

b) nie

b) buduję, piszą, myślą

3. Uwielbiam słodkie cukierki.

a) tak

b) nie

c) kucharz, biegnie, Ania

16.Ponumeruj chronologicznie etapy powstawania chleba:
gotową mąkę zawozimy do piekarni
chleb trafia do sklepów
kosimy zboże
piekarze wyrabiają ciasto
oddajemy zboże do młyna, do zmielenia
siejemy zboże
17. Najniższe piętro lasu to:

18. Kalendarzowa zima zaczyna się:

a) korony drzew

b) runo leśne

c) podszyt

d) ściółka

a) 22 grudnia
c) 23 grudnia

19. Stolicą Polski jest:

b) 21 grudnia
d) 20 grudnia

20. Jak piszeny „nie” z przymiotnikami?

a) Kraków

b) Gniezno

a) łącznie

b) oddzielnie

c) Warszawa

d) Poznao

c) łącznie lub oddzielnie, zależy od stopnia

21. Określ czas podanych czasowników:
1. piszemy

a) przyszły

b) przeszły

c) teraźniejszy

2. myślały

a) przyszły

b) przeszły

c) teraźniejszy

3. pójdą

a) przyszły

b) przeszły

c) teraźniejszy

22. Karolina przyniosła z wycieczki do parku 34 kolorowe liście. Dała 7 liści siostrze i 9 liści koleżance.
Ile liści zostało Karolinie?
a) 17

b) 11

c) 18

d) brak poprawnej odpowiedzi

23. Maciek grał w Minecrafta. Chciał zbudowad 5 diamentowych bloków. Do zbudowania jednego
potrzebnych jest 9 diamentów. Ile diamentów musi zebrad Maciek?
a) 14

b) 45

c) 9

d) brak poprawnej odpowiedzi

24. Zaznacz poprawną odpowiedź:
1. Przysłówek odpowiada na pytanie:

a) Co robi?

b) Jak? Gdzie? Kiedy? c) Jaki? Jaka? Jakie?

2. Rzeczowniki to: a) czynności

b) określenia

c) osoby, przedmioty itp.

3. „ó” piszemy, gdy wymienia się na:

a) u

b) e

www.leon-konkursy.pl

c) a

d) o

