
Język polski do 25.03 

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

pięknie do zeszytu. 

Du…y, b…ry miś łowił w …ece ryby. Stojąc na 

b…egu, zanu…ył łapę w …łodną wodę i wyciągnął po 

…wili …adki okaz pstrąga. Ryby to p…ysmak  

ka…dego misia. P…ełyka je na s…rowo, nie 

p…ejm…jąc się tym, …e p…ed zjedzeniem koniecznie 

t…eba je usma…yć. 

 
Przeczytaj tekst i odpowiedzi na pytania napisz w zeszycie. 

                                         Skowronek 

Kiedy śnieg topnieje z ciepłych krajów przylatuje skowronek. 

Wzlatuje nad ziemią wysoko i ogłasza światu powrót wiosny. Nie ma 

jeszcze robaczków, więc z początku żywi się trawą, korzonkami, 

grzebie w ziemi, szukając ziaren roślin polnych. Chociaż nieraz bywa 

głodny, śpiewa jednak wesoło i cieszy się, że powrócił na swą ziemię. 

Wkrótce nastaną cieplejsze dni i ptaszyna znajdzie pod dostatkiem 

much i innego pożywienia. 

  

1. Kiedy przylatuje skowronek? 

2. Co ogłasza skowronek? 

3. Czym żywi się ptaszek, gdy nie ma jeszcze robaczków? 

 
 

Matematyka do 25.03 

Proszę rozwiązania zadań  i odpowiedzi wpisać do zeszytu. 

ZADANIA TEKSTOWE 

1. W księgarni pani Jadwigi jest 12 książek do sprzedania, a w księgarni pana 

Huberta o 19 książek więcej. Ile pan Hubert może sprzedać książek? 



2. Masz 30 orzechów, rozdaj po 6 dzieciom. Ile dzieci obdzielisz orzechami? 

3. W wazonie są 3 róże białe i 6 czerwonych. Ile róż jest w bukiecie? 

4. Kasia wydała na swoje zakupy12 zł i zostało jej jeszcze 5 zł. Ile pieniędzy 

miała na początku? 

5. Książka i zeszyt kosztują razem 9 zł. Zeszyt kosztuje 2 zł. Ile kosztuje 

książka? 

6. Ja naostrzyłem 23 kredki, Dawid o 7 kredek mniej, a Julia o 3 kredki więcej 

niż Dawid. Ile kredek naostrzyła Julia? 

7. Rozdaj 3 osobom po 5 cukierków. Ile rozdasz cukierków? 

8. Podziel 24 jabłka po równo między 4 osoby. Po ile jabłek otrzyma każda z 

nich? 

9. 7 lalek kosztuje 28 złotych. Ile kosztuje jedna lalka? 

10. Jola ma 90 cm wysokości, a Irek 70 cm. O ile cm niższy jest Irek? 

 

 


