
   Wiem co trzeba - klasa III (marzec)  

 

1. Zapisz datę rozpoczęcia kalendarzowej wiosny. 

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

2. Oblicz iloczyny i ilorazy. 

7 ·7 = .............. 

9 ·5 =............... 

8· 7 = .............. 

81: 8 = ............. 

10 ·7 = ............. 

6 · 9 = .............. 

45: 9 = ............. 

54 : 6 = ............ 

3. Jedną z form ochrony przyrody są parki narodowe. Przygotuj krótką notatkę o 
wybranym parku narodowym, który znajduje się blisko Twojego  miejsca 
zamieszkania. A może opowiesz o jednym z parku narodowych, w którym byłeś 
kiedyś na wycieczce.  

 



4. Ułóż samodzielnie treść zadania, którego rozwiązaniem będzie działanie: 

     27: 9 = 3 

 

5. Uzupełnij tabelkę wyrazami: koń, gęś, owca, jaskółka, ryś, bocian, kaczka, pies, łoś, indyk. 

ptaki ssaki 
- 

- 

- 

- 

-  

- 

- 

- 

- 

- 

 

6. Narysuj odcinek AB o długości 8 cm.  

Oblicz, jaką długość ma połowa odcinka AB. 

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

Oblicz, jaką długość będzie miała ćwiartka odcinka AB. 

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

7. Uzupełnij podane wyrazy, wpisując odpowiednio  ż lub rz. 

…eźba, mie....yć, poniewa…, powie…chnia, wie.....chołek, wyda....enie, rozło....ysty, 

...ołędzie, m....awka, uwa.....ny, na....ekać, zo....a, go....ki, towa.....ysz, świe.....y, ....epa 



8. Popatrz na poniższe wyrazy, a następnie na ich podstawie uzupełnij zdanie:  

Katarzyna, Kowalski, Burek, Hiszpania, Polak,  Mazowsze, Kraków, Sudety, Odra, Giewont 

Wielką literą piszemy:  

 

9. Bożenka kupiła bukiet składający się z 9 tulipanów. Jeden z nich kosztował 3 zł. Ile 

Bożenka zapłaciła za ten bukiet? 

     

Rozwiązanie: ....................................................................... 

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

10. Dziadek Oli przygotował furtkę do ogródka. Furtka, którą zrobił dziadek, jest 

kwadratowa. Długość jednego boku wynosi 160 cm. Oblicz, ile metalowej taśmy musi kupić 

dziadek, aby mógł wzmocnić boki furtki.  

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

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



11. Na przyjęcie urodzinowe Błażej chciał kupić 5 litrów soku pomarańczowego.  W sklepie 

były tylko ćwierćlitrowe kartoniki. Ile takich kartoników musiał kupić chłopiec, aby mieć 5 

litrów soku. Jeśli chcesz, możesz wykonać rysunek pomocniczy. 

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

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

 

12. Tata Igora rozpoczął trening na siłowni o godzinie 17. 20. Trening trwał 100 minut.  

O której godzinie skończy trening tata Igora? Zaznacz na zegarach początek  i koniec 

treningu. 

   

 początek treningu    koniec treningu  

 

13. . Wymień po trzy nazwy: 

a) ptaków żyjących w lasach: 

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

b) ssaków żyjących w lasach: 

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

c) owadów żyjących w lasach: 

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


