
Klasa3 

Matematyka do 25.03 

Przypominam np. 

o 5 mniej(odejmujemy)                                                                                                      

o 5 więcej (dodajemy)                                                                                                           

5 razy więcej (mnożymy)                                                                                                                  

5 razy mniej (dzielimy) 

Proszę rozwiązania zadań  i odpowiedzi wpisać do zeszytu. 

Zadanie 1 

Babcia ma 68 kur, zaś ciocia o 17 więcej. Ile kur ma ciocia? 

Rozw: ………………………………………………………………… 

Odp :…………………………………………………………………… 

Zadanie 2 

Książka Sylwii miała 96 stron, zaś książka Oli o 27 stron mniej. Ile stron miała 

książka Oli? 

Rozw : ……………………………………………………………… 

Odp : ………………………………………………………………… 

Zadanie 3 

W ogrodzie były 64 róże, zaś tulipanów było 8 razy mniej. Ile było tulipanów          

w ogrodzie? 

Rozw : ……………………………………………………………… 

Odp : ………………………………………………………………… 

Zadanie 4 

Na wycieczce szkolnej klasa II a zwiedziła 56 zabytków, zaś klasa II b o 32 

mniej. Ile zabytków zwiedziła klasa II b? 

Rozw : ………………………………………………………………… 

Odp : ………………………………………………………………… 

Zadanie 5 

Ada wydała w sklepie 56 zł, zaś Ola o 38 zł więcej. Ile pieniędzy wydała Ola? 

Rozw : ………………………………………………………………… 

Odp : ………………………………………………………………… 

Zadanie 6 

Zosia użyła 18 kredek. Marysia użyła dwa razy mniej kredek. Ile kredek użyła 

Marysia? 

Rozw : ……………………………………………………………… 

Odp : ………………………………………………………………… 

 

 



Zadanie 7 

Pani Ania kupiła 7 bułek, a jej sąsiadka 6 razy więcej. Ile bułek kupiła sąsiadka? 

Rozw: ………………………………………………………………… 

Odp : ………………………………………………………………… 

Zadanie 8 

Lalka Kamili kosztowała 43 zł, zaś lalka Kasi o 39 zł więcej. Ile kosztowała 

lalka Kasi? 

Rozw: ………………………………………………………………… 

Odp : ………………………………………………………………… 

 

Zadanie 9  

Piotruś strzelił z łuku 42 razy, zaś Wojtek 6 razy mniej. Ile razy Wojtek strzelił z 

łuku? 

Rozw : ……………………………………………………………… 

Odp : ………………………………………………………………… 

 

Zadanie 10 

Kwiaty Oliwii kosztowały 72 zł, zaś kwiaty Karoliny o 16 zł mniej. Ile 

kosztowały kwiaty Karoliny? 

Rozw : ……………………………………………………………… 

Odp : ………………………………………………………………… 

Zadanie 11                                                                                                                           

Ala miała 4 nowe sukienki dla swojej lalki Barbie. Sonia miała 8 razy więcej 

sukienek. Ile sukienek miała Sonia? 

Rozw: ………………………………………………………………… 

Odp : ………………………………………………………………… 

Zadanie 12 

Arek w swojej skarbonce ma 59 zł zaś Dominika o 33 zł więcej. Ile pieniędzy 

ma Dominika? 

Rozw: ………………………………………………………………… 

Odp : …………………………………………………………………. 

 

Zadanie 13 

Kwiaty Oliwii kosztowały 72 zł, zaś kwiaty Karoliny o 16 zł mniej. Ile 

kosztowały kwiaty Karoliny? 

Rozw : ……………………………………………………………… 

Odp : ………………………………………………………………… 

Zadanie 14 

Michał kupił 6 krówek czekoladowych, zaś Adam 9 razy więcej. Ile krówek 

kupił Adam? 

Rozw : ……………………………………………………………… 

Odp : ………………………………………………………………… 



Język polski do 25.03 

Uzupełnij luki podanych wyrazów u-ó, ż-rz, h-ch i przepisz 

pięknie do zeszytu. 

zas…wka, o…ech, uwa…aj, g…rnik, mał…eństwo, dru…, końc…wka, 

ros…ł, …egla…, s…owek, na…eczony, bła…ostka, o…yda 

 

Wyścig 

Na mokrym t…ęsawisku, niedaleko rozło…ystego dębu mieszkały …aby, 

ż…łwie i inne zwie…ęta. W pewien sobotni wiecz…r …ółw nam…wił 

kr…lika, …eby ścigał się z nim do źr…dełka. Kr…lik p…ystał na to z o…otą 

- był pewny, …e zwycię…y. Nie dawał ż…łwiowi …adnych szans. R…szyli 

do biegu z Pag…rka koło b…ozy, kilkanaście dł…gich s…s…w i wkr…tce 

kr…lik był na mecie. 

 

Przeczytaj tekst i odpowiedzi na pytania napisz w zeszycie. 

Wczoraj dzieci postanowiły iść do lasu. Wyruszyły o świcie. Najpierw szły 

polną drogą, potem łąką i wzdłuż potoku. A potem już doszły do lasu. Idą, idą,  

a tu, stuk-stuk-stuk-stuk, stuk-stuk-stuk-stuk. To dzięcioł na świerku pracował. 

Jak widać las nie dla wszystkich jest miejscem wypoczynku. Po takim powitaniu 

poszły dalej i dalej w głąb lasu. Aż tu nagle, hyc przed nimi coś przemknęło 

szybko i zgrabnie. Kolejny mieszkaniec lasu. Młoda sarenka przez coś 

wypłoszona. Przebiegła prędziutko i już jej nie było widać, tylko dookoła 

zielony las. Podczas spaceru przez las dzieci widziały jeszcze zająca i starą 

sowę. Było wspaniale. 

 

1. O jakiej porze dnia dzieci wyruszyły do lasu? 

 

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

 

2. Jakie zwierzęta dzieci widziały w lesie? 

 

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

 

3. Ile razy w tekście pojawia się słowo las (lasu, lesie)? 
 

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

 

4. Znajdź w tekście określenia wyrazów: 

.........................  sarenka           ...........................  las 

......................... droga               ............................ sowa 

 

 

 



Ułóż zdanie z wyrazów: 

mieszka W dużo różnych  lesie zwierząt. 

 

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

 

 


