
  Wiem co trzeba - klasa III (luty) 

 

1. Kasia postanowiła ozdobić okna w swoim pokoju śnieżynkami z papieru. 

Przykleiła 6 rzędów po 8 śnieżynek w każdym. Ile śnieżynek przykleiła razem 

Kasia? 

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

       

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

2. Hubert powiedział, że dziś jest 11.02. Za dwa tygodnie jadę na obóz narciarki 

do Zakopanego. Za ile to dni? ................................................Wpisz datę wyjazdu 

Huberta na obóz narciarki. Miesiąc zapisz znakami rzymskimi............................. 

3. Rodzice Olka wybierają się na wycieczkę do Paryża. Muszą udać się do 

kantoru, aby wymienić złotówki na euro. W piątek 1 euro kosztowało 4 zł i 20 

groszy. Ile rodzice zapłacą za 2 euro, a ile za 5 euro? 

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

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

4. Dopisz po trzy przymiotniki do podanych poniżej rzeczowników. 

śnieg - .............................................................................................. 

choinka - .......................................................................................... 

miód - ............................................................................................... 



5. Napisz kilka zdań o ciekawym miejscu, które warto zobaczyć w Twojej miejscowości.  

 

6. Babcia Zosi na targach produktów regionalnych sprzedwała ręcznie haftowane serwetki. 

Przywiozła 67 dużych serwetek i 28 mniejszych. Sprzedała 38 dużych serwetek i 19 

mniejszych. Ile dużych, a ile małych serwetek zostało jeszcze babci? 

Obliczenia: .......................................................................................................... 

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

     

7. Ile to milimetrów? 

3 cm 5 mm = .................... 

4 cm 8 mm = ................... 

5 cm =  ........................... 

15 cm  4 mm = .......................... 



8.  Oblicz: 15 + 48 =....................................... 17 + 39 = ................................... 

44 + 47 = .....................................   88+ 7 = ..................................... 

33 + 50 = ....................................   28 + 38 = ................................... 

17 + 55 = ..................................   46 + 29 = .................................... 

9. Wypisz po pięć czasowników, rzeczowników, przymiotników, które możesz wykorzystać 

do opisu poniższego obrazka.  

     

Rzeczowniki: ......................................................................................................... 

Czasowniki: ........................................................................................................... 

Przymiotniki: ........................................................................................................ 

10. Ułóż i zapisz 4 zdania opisujące powyższy obrazek.  

 



11. Ile to dni? 

2 tygodnie - .............................................  4 tygodnie - ............................ 

7 tygodni - .............................................  10 tygodni - ............................ 

12. Zapisz 6 wyrazów , na początku których piszemy literę "h". 

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

13. W ciągu dnia temperatura w Olsztynie wynosiła 6° C. W nocy spadła do - 5 ° C. Jaka była 

różnica temperatur między dniem i nocą w tym mieście? 

Obliczenia: ............................................................................................ 

Odp. ...................................................................................................... 

 

14. Sprawdź na mapie Polski i zapisz nazwy trzech miast, przez które przepływa Wisła.  

Rzeka Wisła przepływa przez: ......................................................................................... 

 

15. Do zrobienia jednego karmnika dla ptaków potrzeba 7 długich desek i 5 krótkich. Ile 

wszystkich desek jest potrzebnych do zrobienia 4 takich karmników? 

     

Obliczenia: ................................................................................................................................. 

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


