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WstêpWstêp

Książka Trzecioteścik – testy sprawdzające została przygotowana dla 
uczniów klasy trzeciej szkoły podstawowej. Zaproponowane testy po-
zwolą ustalić poziom ich wiadomości i umiejętności. Biorąc pod uwagę 
możliwości każdego ucznia, jego tempo pracy oraz poziom całej klasy, 
sprawdzian można podzielić na dwie części. Każdą część uczniowie mogą 
pisać 30 minut lub – jeśli nauczyciel uzna – nawet dłużej. Na końcu książ-
ki znajduje się klucz odpowiedzi.

Książka może być również wykorzystana przez rodziców do pracy 
z dzieckiem w domu. Pomoże przygotować się do sprawdzianu badające-
go wiadomości i umiejętności, przeprowadzanego w szkole po pierwszym 
etapie edukacyjnym.

Z życzeniami sukcesów na sprawdzianach
Autorki



InstrukcjaInstrukcja

• Przeczytaj uważnie i dokładnie każdy tekst i polecenia.

• Pisz starannie i czytelnie piórem lub długopisem. Nie używaj 
     korektora. Skreślaj wszelkie pomyłki. 

• W poleceniach od 1 do 8 oraz 14 i 15 podane są trzy odpowiedzi: 
a, b, c, ale tylko jedna z nich jest poprawna.

    Wybierz ją i napisz w pustym okienku, np.
    

• Jeżeli się pomylisz, otocz pętlą błędną odpowiedź i napisz x w innym 
okienku, np.

     
    

• Na wykonanie jednego sprawdzianu masz dwa razy po 30 minut.

Życzymy powodzenia!



1. Przeczytaj uważnie tekst.

Bociany Bociany – skrzydlate symbole wiosny– skrzydlate symbole wiosny

Pod koniec marca 
lub na początku kwiet-
nia usłyszeć można kle-
kot bocianów. To znak, 
że wiosna na dobre za-
gościła w przyrodzie. 
Bocian biały to duży, wszystkim znany ptak.  Wraca do nas wiosną z dalekiej 
Afryki, gdzie odleciał na przełomie sierpnia i września, by spędzić tam zimę. 
Ma długie, czerwone nogi i ostry dziób w tym samym kolorze. Waży od 2 do 
ponad 4 kilogramów i ma około 80 centymetrów wysokości. Białe skrzydła 
z czarnymi końcówkami osiągają  rozpiętość do prawie dwóch metrów. 

Bocian wraca do swojego starego gniazda lub buduje nowe razem z sa-
micą. Nie boi się ludzi, więc bocianie „mieszkania” spotykamy w rejonie 
siedzib ludzkich: na dachach domów lub słupach energetycznych. Zlokali-
zowane są na wysokości 10-20 metrów nad ziemią, w pobliżu atrakcyjnych 
żerowisk. W gnieździe niebawem pojawia się od 2 do 7 jaj, z których po oko-
ło 35 dniach wykluwają się  pisklęta. Opieką nad potomstwem zajmują się 
sprawiedliwie zarówno samiec, jak  i samica. Bocian jest symbolem szczęścia 
i obfi tości, więc jego gniazdo jest mile widziane w gospodarstwie. Znane jest 
nawet przysłowie „Gdzie bocian na gnieździe siedzi, tam piorun nie uderzy”. 
Bocian biały jest ptakiem mięsożernym. Jego pożywienie stanowią owady, 
głównie pasikoniki i chrząszcze, ale również jaszczurki, węże i myszy. Mimo 
znanych nam od dzieciństwa opowieści, bocian biały rzadko je żaby, jeżeli ma 
do wyboru inne pożywienie. 

Bocian biały jest gatunkiem zagrożonym wyginięciem, dlatego został obję-
ty projektem pod hasłem „Boci@n” polegającym na ochronie gniazd i żero-
wisk bociana białego w celu zwiększenia liczby jego osobników. 
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2. Po dokładnym przeczytaniu tekstu zaznacz prawidłowe 
     odpowiedzi lub wykonaj polecenia.

1. Bociany wracają z Afryki:

 a. na przełomie sierpnia i września

 b. na przełomie marca  i kwietnia

 c. na przełomie października i listopada

2. Bocian biały jest ptakiem:

 a. roślinożernym

 b. owocożernym

 c. mięsożernym

3. Żaby są:

 a. ulubionym przysmakiem bociana

 b. rzadko zjadane przez bociana

 c. spotykane w gnieździe bociana

4. Projekt zapobiegający wyginięciu bociana białego to: 

 a. Boci@ny 

 b. Gni@zda

 c. Boci@n

5. Bocian biały jest:

 a. zagrożony wyginięciem

 b. niezagrożony wyginięciem

 c. nieobjęty ochroną

1 p.

1 p.

1 p.

1 p.

1 p.
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6. Młode bociana wykluwają się po 35 dniach. To:

 a. 6 tygodni

 b. 5 tygodni

 c. 7 tygodni

7. W stacji przyrodniczej zanotowano datę powrotu  bocianów 
     do gniazd: 17.04. Słowny zapis tej daty to:

 a. siedemnasty maja

 b. siedemnasty kwietnia

 c. siedemnasty czerwca

8. Kamera rejestrująca życie w bocianim gnieździe pracowała 
     dwie godziny. Ile to minut?

 a. 90

 b. 60

 c. 120

9. Dorosły bocian ma 80 cm wysokości, pisklę jest o 60 cm 
     niższe. Jaką wysokość ma pisklę?

Oblicz i uzupełnij odpowiedź.

 
Odpowiedź: Pisklę ma ....... cm wysokości.

19
luty

Dzień ten jest najpiękniejszym dniem

1 p.

1 p.

1 p.

2 p.
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10. Dokumentacja fotografi czna dotycząca bocianich gniazd  
       liczy 72 zdjęcia. Ułożono je w albumie na 9 stronach, 
       na każdej tyle samo. Ile zdjęć jest na każdej stronie?

Oblicz i uzupełnij odpowiedź.

Odpowiedź: Na każdej stronie jest ....... zdjęć.

11. Gabrysia kupiła za 74 zł album o bocianach wydany przez 
       Towarzystwo Przyjaciół Przyrody i naklejki za 11 zł. 
       Ile reszty otrzyma ze 100 zł?

Oblicz i uzupełnij odpowiedź.

Odpowiedź: Gabrysia  otrzyma ....... złotych  reszty.

BOCIANY

3 p.

2 p.
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12. W polskiej bazie gniazd bocianich zanotowano, że we wsi 
       Borzęcin jest aż 46 gniazd, a w Czarnym Dunajcu o 14 mniej. 
       Ile gniazd bocianich jest w Czarnym Dunajcu?

Oblicz i uzupełnij odpowiedź.

Odpowiedź: W Czarnym Dunajcu są ....... bocianie gniazda.

13. Podróż bociana z Afryki trwa średnio 8 tygodni. Ile to dni?

Oblicz i uzupełnij odpowiedź.

Odpowiedź: 8 tygodni to ....... dni.

14. Zdanie „Gdzie bocian na gnieździe siedzi, tam piorun nie uderzy” 
      to:

 a. morał

 b. przysłowie

 c. zagadka

2 p.

2 p.

1 p.
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15. Zestaw, w którym są tylko nazwy ptaków, to:

 a. bocian, jaskółka, wróbel, sikorka, orzeł

 b. bocian, mrówka, orzeł, zięba, dzięcioł

 c. bocian, dudek, czapla, nietoperz, sarna

16. Uzupełnij tekst brakującymi literami.

 Bociany p.....yleciały do gniazda w marcu. Niestety ma.....ec w tym
 roku był zimny i deszczowy. Zziębnięte ptaki marzyły o słonku 
 i wy.....szej temperatu.....e.  Bociany to po.....yteczne ptaki. 
 Ich po.....ywienie to myszy i nornice.

17. Uzupełnij tabelkę, wpisując odpowiednie wyrazy.

 bocian, przyleciały, gniazdo, gospodarz, żaby, klekotał, 
 obserwator, dach

nazwy ludzi nazwy zwierząt nazwy rzeczy

1 p.

3 p.

3 p.
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18. Napisz podane wyrazy w kolejności alfabetycznej: ptaki,  
       gniazdo, wiosna,  bocian.

19. Ponumeruj zdania zgodnie z kolejnością wydarzeń.

 Zaraz po powrocie ptaki zabrały się za naprawę zniszczonego 
 gniazda. 

 Pod koniec miesiąca w naprawionym gnieździe samica zniosła jaja.

 W kwietniu bociany wróciły do swojego gniazda.

 Pisklęta wykluły się po około 7 tygodniach.

2 p.

2 p.
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