
   Wiem co trzeba - klasa III (maj)  

 

1. Babcia w swoim ogrodzie posadziła 6 rzędów bratków. W każdym rzędzie 
było po 8 krzaczków. Ile kwiatów posadziła razem babcia? 

     

Obliczenie: ........................................................................ 

Odpowiedź: ...................................................................... 

2. Określ rodzaj i liczbę podanych wyrażeń. 

-  czekoladowa babeczka – rodzaj ……………. ….liczba ……….......……… 

- lniany obrus – rodzaj ……………................liczba …………......……........ 

- małe dziecko – rodzaj …………...................liczba ……….......………...... 

- górski  szlak – rodzaj ……………………...liczba ……......…………........ 

3. W kilku zdaniach opowiedz o swoich zainteresowaniach.  

 



4. Klasa trzecia wybrała się na wycieczkę do kina. Pani kupiła 48 biletów po 9 
zł. Ile otrzymała reszty z 500 zł? 

 

Obliczenia ………………………………………………………….. 

Odpowiedź …………………………………………………………. 

 

5. Napisz nazwy 3 ptaków i 3 ssaków hodowanych na wsi. 

  3 ptaki:  ..............................................................................  

  3 ssaki: ............................................................................... 

6. Wpisz odpowiednie liczby.  

9 + ................= 45  

28 + .............= 50  

...............+ 18 = 42  

86 – .............= 12 

83 – ............ = 74  

42 – ..............= 29 

7.  Uzupełnij główne i pośrednie kierunki świata. 

 

     

 

8. Krótszy bok prostokąta ma długość 5 cm, a dłuższy 7 cm. Oblicz obwód tego 

prostokąta. 

Obliczenia ………………………………………………………….. 

Odpowiedź …………………………………………………………. 



9. Zosia wybrała się wraz z babcią do teatru na przedstawienie „Dzieci z Bullerbyn”. Wyszły 
z domu godzinie 9.10, a wróciły o 12.45. Zaznacz na zegarach godzinę wyjścia i powrotu 
Zosi i jej babci. Oblicz, ile czasu trwała wycieczka.  
 

     

  godzina wyjścia     godzina powrotu 

Obliczenie ………………………………………………………….. 

Odpowiedź …………………………………………………………. 

10. Uzupełnij.  

Mój kraj to ………..…………… . Jej stolicą jest .................................... . Polska 

leży w ............................... Stolicą Polski jest .................................., a w jej  

herbie jest …………………....... . Ja mieszkam w …………………………….. 

Najdłuższa rzeka w Polsce to ....................., a najwyższe góry w Polsce to 

................................ Polska leży nad Morzem ………………………...... 3 maja 

obchodzimy w Polsce .......................................................... 

11. Zapisz podane liczby za pomocą cyfr arabskich: 

III - .................,   V - ..................,   VII - ..................., 

IX - ................,   X- ....................,   XII - .................... 

12. Ala ma psa i kota. Pies ma dwa lata, a kot 4 miesiące. O ile miesięcy pies jest starszy od 

kota? 

Obliczenie: ............................................................................................................................ 



13. Przeczytaj poniższe zdanie, a następnie uzupełnij.  

   Czas wakacji jest coraz bliżej.  

Liczba wyrazów: ................ 

Liczba głosek: .................... 

Liczba liter: ........................ 

Z podanego zdania wypisz wszystkie samogłoski: ............................................... 

14. Mama upiekła 94 babeczki z owocami. Do jednego pojemnika włożyła 57 

babeczek. Ile babeczek włożyła mama do drugiego pojemnika?  

     

Obliczenie ………………………………………………………….. 

Odpowiedź …………………………………………………………. 

15. Przygotuj pracę plastyczną zachęcającą Twoich rówieśników do różnych 

form ochrony przyrody.  

 

 

. 

 


