Imię : ………………………………………………………

Zintegrowane sprawności klasa III wiosna 2018

Nazwisko: ……………………………………………….
Uwaga odpowiedzi może byd kilka.

1. Zaznacz brakujące litery:
oroba

a) ch

b) h

a) ch

b) h

a) ch

b) h

onor

a) ch

b) h

ór

a) ch

b) h

zapa

a) ch

b) h

wa
bo

adło
ater

2. Rozwiąż rebus. Słowo to oznacza zwierzę, które
jest:
a) rybą

b) płazem

c) ptakiem

d) ssakiem

ROZWIĄZANIE
.......................
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3. Cztery tygodnie to:

4. Jakich grzybów nie ma w „atlasach grzybów”?

a) 20 dni
c) 28 dni

a) jadalnych
c) niejadalnych

b) 24 dni
d) dokładnie jeden miesiąc

5. Uzupełnij puste pola w tabelach:
.

4

5

20

+

6. Do podanych wyrazów dopisz zdrobnienia:
3

21

50

33
54

24

7. Zaznacz grupę, w której znajdują się rzeczowniki
i przymiotniki rodzaju żeoskiego:
a) biała mewa, wysoka góra,
b) małe pisklę, żółte piórko,

a) pies

..............................

b) groch

..............................

c) kartka

..............................

d) wiatr

..............................

8. Otocz pętlą nazwy roślin zbożowych:
owies
kukurydza
żyto

c) wesoły dzieo, gorzki orzech,

b) 20

ziemniaki

c) 54

d) 96

11. Wstaw znak <,>,=
a) 625 ... 652

b) 467 ... 476

c) 125 ... 25

d) 602 ... 620

e) 154 ... 145

f) 369 ... 369

gruszki

pietruszka
jęczmieo

9. Beatka czyta książkę, która ma 96 stron.
We wtorek przeczytała 19 stron, a w środę 29.
Ile stron zostało Beatce do przeczytania?
a) 48

b) zatrutych
d) trujących

pszenica

10. W której grupie wyrazy mają po tyle samo
głosek?
a) dalej, lampa, szept
b) niepokój, robaczek, nadzieja
c) ochota, droga, łapka
12. Uczniowie posadzili wokół szkoły kilka
świerków i o 6 więcej sosen. Razem 24 drzewka.
Ile było sosen i ile świerków?
a) Ile było sosen: ......

b) Ile było świerków: ......

13. Podane poniżej wyrazy ułóż w kolejności alfabetycznej.
a) jezioro
1) ..................

b) góry

c) Poznao

2) ..................

d) zboże

3) ..................

e) wiosna
4) ..................

f) chustka
5) ..................

6) ..................

14. Słoik wypełniony dżemem truskawkowym waży 90 dag, a sam dżem bez słoika waży 40 dag. Ile waży
słoik?
a) 30 dag

b) 40 dag

c) 50 dag

d) 500 g

15. W podanych związkach wyrazowych wpisz brakujące litry: li, ci, si, na, cz, po, h, cz, mi, wi:

koni.....yna pię.....olistna

niedź.....edź bru.....tny

bo.....aterski .....yn

roś.....ny oko.....we

zad.....enie k.....ężyca

16. Podkreśl szereg samych czasowników:

17. Oblicz i znajdź sumę:

a) ładny, bałaganid, ochrona, domowy,

12 + 25 =

a) 15

b) 37

c) 52

b) dziewczynka, umied, chorował, uczyd się,

52 + 8 =

a) 60

b) 70

c) 46

c) musiała, patrzed, chorowałem, czytad,
18. Przy zdaniach prawdziwych zaznacz „TAK”, przy
nieprawdziwych „NIE”:

18 + 39 =
a) 57
b) 39 c) 62
19. W każdym rzędzie wybierz i podkreśl wyraz o
znaczeniu przeciwnym do wyrazu pogrubionego:

a) Rośliny to organizmy cudzożywne.

TAK NIE

a) przygnębiony – zazdrosny, smutny, radosny,

b) Sarna to zwierzę roślinożerne.

TAK NIE

b) własny – cudzy, drogi, miły,

c) Dzik to zwierzę wszystkożerne.

TAK NIE

c) ciemno – cicho, głośno, jasno,

d) Muchomor to grzyb jadalny.

TAK NIE

d) niepokój – nadzieja, spokój, przedpokój,

20. Wykonaj obliczenia na grafach:
:3
15

:6

:5
50

24

·3
21. Rozwiąż krzyżówkę i wpisz rozwiązanie:

·6

·5
1

1. Figura geometryczna ma cztery równe boki.

2

2. Wydobywany w kopalni.

3

3. Krążą wokół niego wszystkie planety.
4. Najwyższy szczyt polskich gór.
5. Malowane jajka wielkanocne.

4
5
6

6. Trzeci miesiąc roku.

ROZWIĄZANIE .....................................................
22. W puste kółeczka na mapie wpisz cyfrę odpowiadającą nazwie kontynentu:
1) Europa
2) Azja
3) Australia
4) Afryka
5) Ameryka Północna
www.leon-konkursy.pl

