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Imię i nazwisko  klasa

Sprawdzian roczny  Grupa A

1. Przeczytaj tekst i odpowiedz na pytania.  

Olga wybrała się na wycieczkę do lasu.  
Wzięła ze sobą lornetkę i drugie śniadanie.  
Zbierała poziomki i obserwowała zwierzęta. 
Dziewczynka najpierw zobaczyła śpiącego pod dębem 
jeża. Potem za jałowcem dostrzegła rudą kitę 
wiewiórki. W górze słychać było kukanie kukułki. 

• Gdzie wybrała się Olga?

• Co dziewczynka wzięła ze sobą na wycieczkę?

2.  Wypisz z tekstu nazwy roślin i zwierząt. 

rośliny zwierzęta

4 p.

6 p.
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przeciwdeszczowa

turystyczny

fotograficzny

żaj

do

się

zbli

Nie

dzi

kich

zwie

rząt!

na komary

plecak

aparat

żel

kurtka

3.   Dobierz w pary pasujące do siebie wyrazy. Każdą parę połącz  
linią innego koloru.

4.   Pokoloruj przedmioty, które przydadzą się na wycieczce w lesie.  
Dokończ zdanie. 

Na wycieczce w lesie przydadzą się kurtka,

5.  Ułóż zdanie z rozsypanki sylabowej i zapisz je. 

4 p.

4 p.

2 p.
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co?

gdzie?

co robią?

6.   Uzupełnij zdania na podstawie ilustracji.  
Potrzebne wyrazy wybierz z ramki.

w lesie • na podwórku • lepią • grają • piłkę • patyk

Dzieci bawią się                                    . Kasia i Ula 

                            w piłkę. Marek obserwuje mrówki. 

Krzyś rzuca                                   Reksowi. 

7.   Uzupełnij okienka samogłoskami tak, by powstały różne wyrazy.  
Zapisz te wyrazy. 

d m       k s

8.  Wpisz brakującą literę według wzoru.

trawka  bo  trawa ła ka   bo   ława

bu ka   bo   buda  kró ka   bo   krowa

3 p.

2 p.

3 p.
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Ogólna liczba punktów: 
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9.  Połącz zwierzęta z nazwami środowisk, w których żyją.

10.   Pokoloruj dwoma kolorami pasujące do siebie wyrazy.  
Czy wszystkie wyrazy pokolorujesz?

3 p.

2 p.

dom

dymeczek

domek

dymowy

dym

dołek

dymek

las

wiejskie 
podwórko
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Imię i nazwisko  klasa

Sprawdzian roczny  Grupa B

1. Przeczytaj tekst i odpowiedz na pytania.  

Olek wybrał się na wycieczkę do lasu.  
Wziął ze sobą aparat fotograficzny i kanapki.  
Zbierał jagody i fotografował zwierzęta. Chłopiec 
najpierw zobaczył śpiącego pod świerkiem zająca. 
Potem za jałowcem dostrzegł rudą kitę lisa. W górze 
słychać było stukanie dzięcioła.  

• Gdzie wybrała się Olek?

• Co chłopiec wziął ze sobą na wycieczkę?

2.  Wypisz z tekstu nazwy roślin i zwierząt. 

rośliny zwierzęta

4 p.

6 p.
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przeciwdeszczowa

turystyczny

ochronny

raj tru

zbie

Nie

ją

cych

grzy

bów!

z daszkiem

plecak

czapka

krem

kurtka

3.   Dobierz w pary pasujące do siebie wyrazy. Każdą parę połącz  
linią innego koloru.

4.   Pokoloruj przedmioty, które przydadzą się na wycieczce w lesie.  
Dokończ zdanie. 

Na wycieczce w lesie przydadzą się kurtka,

5.  Ułóż zdanie z rozsypanki sylabowej i zapisz je. 

4 p.

4 p.

2 p.
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gdzie?

co robią?

6.   Uzupełnij zdania na podstawie ilustracji.  
Potrzebne wyrazy wybierz z ramki.

w lesie • na podwórku • układają • grają • kość • patyk

Dzieci bawią się                             . Jacek i Maciek 

                             w piłkę. Kasia zbiera poziomki. 

Tomek rzuca                                 Azorowi. 

7.   Uzupełnij okienka samogłoskami tak, by powstały różne wyrazy.  
Zapisz te wyrazy. 

l t      w d

8.  Wpisz brakującą literę według wzoru.

trawka  bo  trawa kre ka   bo   kreda

bró ka   bo   broda  bu ka   bo   buda

3 p.

2 p.

3 p.

co?
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Ogólna liczba punktów: 
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9.  Połącz zwierzęta z nazwami środowisk, w których żyją.

10.   Pokoloruj dwoma kolorami pasujące do siebie wyrazy.  
Czy wszystkie wyrazy pokolorujesz?

3 p.

2 p.

lala

lampeczka

lustro

lalkowy

lampka

lampa

lalka

las

wiejskie 
podwórko


