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Sprawdzian wiadomości i umiejętności z zakresu edukacji polonistycznej 

klasa III – marzec 

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

           Imię i nazwisko 

1. Uzupełnij zdania czasownikiem czytać w odpowiednim czasie. 

Bartek  ........................................................   książkę.  (czas przyszły) 

Agnieszka ....................................................  książkę.  (czas teraźniejszy) 

Maciek ........................................................  książkę.   (czas przeszły)  

2. Określ osobę, liczbę i czas podanych czasowników. Napisz te czasowniki z przeczeniem nie. 

 

3.  Wybierz jeden, dowolny czasownik z ćw.2. i ułóż z nim zdanie. Skorzystaj z jednego wyrazu 

podanego w ramce. 

 

 

 

 

 

  

 

3 p. 

 

12 p. 
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2 p. 
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4. Przeczytaj tekst zamieszczony poniżej. Podkreślone wyrazy napisz z podziałem na sylaby.   

To był piękny, wiosenny dzień. Do klasy weszła pani i powiedziała, że ma dla nas niespodziankę. Ogłosiła 

nam, że dzisiejsze lekcje odbędą się w ogrodzie szkolnym. Zabraliśmy wszystkie potrzebne rzeczy, drugie śniadanie 

i poszliśmy. To był  bardzo udany dzień. 

 

 

5. Wypisz z tekstu z ćwiczenia 4. 3 rzeczowniki, 3 czasowniki i 3 przymiotniki.  

 

 

Rzeczowniki  

Czasowniki  

Przymiotniki  

 

 

6. Odmień czasownik malować przez osoby w czasie teraźniejszym. 

Liczba pojedyncza Liczba mnoga 

1. osoba (ja)    …………………………………………….   1. osoba (my)    …………………………………. 

2. osoba (ty)   …… .................................     2. osoba (wy)    …………………………………. 

3. osoba (on, ona, ono) …………………………………             3. osoba (oni, one)  ………………………….… 

 

 

 

3 p. 

 

               
 

 

               
 
 

               
 
 

5 p. 

 

3 p. 
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7. Uzupełnij wyrazy brakującymi literami.   

 

           …ółw,   bu…a,  wędka…,  podró…,   G…ego…,   tchó…,  …aba,                           

             jask…łka,  mr…wka,  …cho,  krok…s,  pi…ro,  …semka,  m…cha, wiewi…rka 

 

8. Wypisz z tekstu ćwiczenia 4. trzy wyrazy z dwuznakami i określ liczbę sylab, głosek i liter.  

 

  

   

  

 

 

 

 

 

   

                                                                                                                

                                                                                                                                                                          

Ogólna liczba punktów: ______ /42 p.  Ocena nauczyciela: ________________ 

 

8 p. 

 
ż lub rz 

ó lub u 

6 p. 

 

Wyraz Liczba 

głosek 

Liczba 

liter 

Liczba 
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