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Sprawdzian wiadomości i umiejętności z edukacji środowiskowej 

klasa III – marzec 

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

           Imię i nazwisko 

1. Wypisz pięć nazw wiosennych kwiatów, które są pod ochroną.  5 p/... 

a)    ................................   d)   .................................. 

b)   ................................   e)   ..................................    

c)   ............................... 

 

2. Pokoloruj cztery okienka z nazwami ptaków przylatujących do nas wczesną wiosną.   4 p/...   

 

 

3. Przeczytaj zdania i podkreśl właściwą odpowiedź: TAK lub NIE..  6 p/... 

Przedwiośnie zapowiada nadejście wiosny.     TAK NIE 

Kalendarzowa wiosna zaczyna się 22 marca.     TAK NIE 

Wiosną noce są dłuższe, a dni krótsze.      TAK NIE 

Biedronki, które znajdą się w niebezpieczeństwie szybko uciekają. TAK NIE 

Owady, które mają krótkie czułki, na ogół mają dobry wzrok.   TAK NIE 

Ulubionym pożywieniem biedronek są mszyce.     TAK NIE 

 

4. Połącz nazwy chmur z właściwymi opisami.  3 p/...  

 

 

 

 

 

gil sikora jemiołuszka bocian skowronek żuraw czajka 

cumulus

y 

cirrus 

stratus 

Chmury warstwowe. Nie widać słońca i pada 

mżawka. Gromadzą się one bardzo nisko. 

Chmury kłębiaste. Najczęściej można 

zobaczyć je latem. Na niebie wyglądają jak 

kłębki włóczki. 

Chmury pierzaste. Występują podczas 

ciepłych, pogodnych dni, słońce jest wtedy 

lekko przymglone. Powstają bardzo wysoko. 

WypiszWypisz 4 nazwy ptaków przylatujących na wiosnę:

4p/

napisz

Żaby składają jajka, które nazywają się -skrzek

Najniższą warstwą lasu jest runo.

Burak cukrowy jest rośliną okopową.

Gdańsk leży w północnej części naszego kraju.

Sierpień jest 7 miesiącem roku.

Rok ma 345 dni.

Polska leży w Azji.
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5. Jak powstają chmury? Ponumeruj zdania we właściwej kolejności.  3 p/... 

Para wodna zatrzymuje się najpierw w powietrzu. 

Z lądów i mórz paruje wilgoć. 

W atmosferze, gdzie jest bardzo zimno skrapla się lub zamienia w kryształki lodu. 

Powstaje chmura. 

Para wodna, kiedy zbierze się jej za dużo,  przenosi się wysoko do atmosfery. 

 

6. Napisz, za pomocą jakich zmysłów człowiek może podziwiać wiosenną przyrodę.  4 p/... 

a. ............................................... 

b. ............................................... 

c. ............................................... 

d. ............................................... 

 

7. Jak należy zachować się podczas burzy? Podkreśl poprawne zdania.  4 p/... 

� Należy szybko znaleźć schronienie.. 

� Można stanąć pod drzewem. 

� Należy wyłączyć z gniazdek wszystkie urządzenia elektryczne.    

� Nie trzeba zamykać okien. 

� Należy unikać rozmów przez telefon komórkowy. 

� Jadąc samochodem, trzeba zatrzymać się na poboczu i przeczekać ulewę. 

� Można schować się pod parasolką i poczekać do końca burzy. 

 

 

Ogólna liczba  punktów:_____/29 p.          Ocena nauczyciela: _____________ 

Zaznacz
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