Imię : ………………………………………………………

Zintegrowane Sprawności klasa III zima 2018

Nazwisko: ……………………………………………….
Uwaga odpowiedzi może byd kilka.
1. Które piętro lasu zamieszkują dziki:

2. Podkreśl zdanie, które wyraża żądanie:

a) ściółka

a) Wyjdź z sali!

b) runo leśne

b) Hurra! Dostałem szóstkę!

c) podszyt

c) Czy nauczyłeś się na sprawdzian?

3. Które zwierzę jest płazem:

4. Ile człowiek ma zmysłów:

a) Karp

b) Żaba

c) Dzięcioł

d) Wąż

a) 4

b) 6

c) 5

d) brak odpowiedzi

5. Głoskę:
a) Widzimy i słyszymy

b) Piszemy i mówimy

6. Podaj wynik:

c) Słyszymy i mówimy

7. Czym walczy rycerz?

a) 7 ∙ 8 = ……

b) (5 ∙ 5) + 8 = ……

c) 9 : 3 = ……

d) (7 ∙ 3) + 4 = ……

e) 79 – 28 ……

e) 21 : 7 = ……

a) szablą
b) mieczem
c) łukiem
d) toporem

8. Która planeta znajduje się najbliżej Ziemi:

9. Który wyraz ma więcej liter, niż głosek:

a) Merkury

a) Kacper

b) Wenus

c) Jowisz

b) czapeczka

10. W pewnej klasie jest 7 dziewczynek oraz dwa
razy więcej chłopców. Ile dzieci jest w tej klasie?

11. Stopniowaniu podlegają:
a) czasowoniki

b) przymiotniki

a) 21

c) rzeczowniki

d) przysłówki

b) 22

c) 14

d) brak odpowiedzi

c) biurko

12. Zaznacz w kółko PRAWDA lub FAŁSZ:
a) Kurki są jadalnymi grzybami.

PRAWDA

FAŁSZ

b) Ziemia jest piątą planetą od Słooca.

PRAWDA

FAŁSZ

c) Trąbka to instrument dęty.

PRAWDA

FAŁSZ

13. Zaznacz, które jest zdaniem pojedynczym,
rozwiniętym:

14. W podanych zdaniach podkreśl czasowniki:
a) Marysia gra na flecie.

a) Miła mama przygotowała mi pyszne kanapki.

b) Uczę się na sprawdzian.

b) Mama przygotowała mi kanapki i spakowała je.

c) Klasa III często ogląda filmy.

c) Pies szczeka.
15. Zaznacz brakujące litery.
Dw … jka

a) ó b) u

… oinka

a) ch b) h

po … ądek

a)ż

b) rz

16. Autorem słów hymnu Polski jest:

17. Dopisz bezokolicznik do podanych
czasowników:

a) Henryk Dąbrowski

a) rysujemy - ____________

b) Adam Mickiewicz
c) Józef Wybicki

b) buduje - ___________

d) Maria Konopnicka

c) uczyły się - ___________

18. Klasa III wyruszyła na wycieczkę do muzeum piernika. Spod szkoły wyjechali o 15:25. Podróż
autokarem trwała 55 minut (łącznie w obie strony), w muzem klasa spedziła 1,5 h. O której dzieci
wróciły do szkoły?
a) 17:50

b) 16:30

c) 18 :20

d) brak poprawnej odpowiedzi

19. W jakim czasie występuje zdanie: ,,Tegoroczne święta spędziłem w górach z rodziną”?
a) teraźniejszym

b) przeszłym

c) przyszłym

d) brak poprawnej odpowiedzi

20. Podkreśl przymiotniki, występujące w stopniu
wyższym:

21. Wyraz „nieprzyjaciel” zapisujemy w ten
sposób, gdyż:

a) mniejszy, mały, najmniejszy

a) „nie” z przymiotnikami zapisujemy łącznie

b) zdrowy, najbardziej zdrowy, zdrowszy

b) „nie” z przysłówkami zapisujemy łącznie

c) najlepszy, dobry, lepszy

c) „nie” z rzeczownikami zapisujemy łącznie

22. Uzuełnij zdania:
1) Wyróżniamy następujące czasy czasowników:

a) przyszły

2) W zdaniu: ,,Poszedłem wczoraj do kina.”
czasownik występuje w czasie:

a) przyszłym b) przeszłym c) teraźniejszym

3) Synonimy to: a) wyrazy pokrewne

b) przeszły

b) wyrazy bliskoznaczne

c) teraźniejszy

c) wyrazy, które się rymują

23. Który kraj nie sąsiaduję z Polską:

24. Suma liczb 23 i 48 wynosi:

a) Niemcy

b) Rosja

a) 70

b) 73

c) Ukraina

d) Słowenia

c) 71

d) 61

25. W poniedziałek Zosia sprzedała 8 kg jabłek za 3zł każdy, we wtorek natomiast zrobila promocję i
kilogram jabłek kosztował 2zł, dzięki czemu udało jej się sprzedad w tym dniu aż 10 kg jabłek. Ile
pieniędzy zarobiłą Zosia?
a) 34

b) 44

c) 49

d) brak poprawnej odpowiedzi

26. Który rzeczownik występuje w rodzaju żeoskim:
a) szafa

b) komoda

c) szachownica

d) dziecko

27. Łukasz kupował codziennie bułki w piekarni. W poniedziałek kupił trzy bułki, a w pozostałe dni
tygodnia codziennie kupował po dwie bułki. Ile bułek kupił w ciągu całego tygodnia?
a) 12

b) 15

c) 13

d) brak poprawnej odpowiedzi

28. Kwartał to:
a) trzy miesiące

b) cztery miesiące

c) pół roku

www.leon-konkursy.pl

d) około 13 tygodni

