
................................................................................................ ......................
Imię i nazwisko  klasa

Sprawdzian 7, roczny Grupa A

1. Przeczytaj list i odpowiedz na pytania.

Od kogo Tomek otrzymał list?

Gdzie mieszka Jacek?

Co Jacek proponuje koledze?

3 p.
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Platanowo, 1.06.2018 r.
Cześć, Tomku!

Mam na imię Jacek i mieszkam w Platanowie. 
To mała wieś, więc mam tu niewielu kolegów. 
Bardzo chciałbym się z Tobą zaprzyjaźnić i poznać 
Twoje miasto. Może w wakacje uda mi się namówić 
rodziców na taką wyprawę, ale teraz chciałbym 
poznać Cię bliżej. Czym się interesujesz i jak 
spędzasz czas po szkole? A może Twoim 
marzeniem jest poznać życie na wsi? Chętnie 
pokażę Ci nasze gospodarstwo i całą okolicę. 
Moi rodzice zgodzili się, bym Cię zaprosił. 
Jeśli chcesz, przyjedź do mnie na wakacje. 
Pozdrawiam Cię serdecznie,
                                                                 Jacek



2. Ułóż i zapisz w kolejności alfabetycznej imiona podane w ramce.

3. Podpisz rysunki.

4. Połącz zdania za pomocą wybranego wyrazu. Zapisz utworzone zdanie.

Jutro nie idę do szkoły. Mam katar i lekki kaszel.

2 p.

3 p.

2 p.

Krzyś • Basia • Żaneta • Robert 

, ale i , bo , dlatego że , ponieważ
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5. Posegreguj śmieci do właściwych pojemników. Pokoloruj jednakowo 
kontenery i odpowiednie śmieci.

6. Przeczytaj zdania i zaznacz, czy są prawdziwe czy fałszywe.

Pszczoły, motyle i trzmiele to owady. P  F

Pomniki przyrody nie są pod ochroną. P  F

Żółty ser otrzymujemy z mleka. P  F

Ślimak wspomaga uprawę roślin. P  F

4 p.

2 p.
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7. Uzupełnij w zdaniach brakujące litery ó  lub rz .

Czerwcowy ogr d jest niezwykle barwny i pełen  

zapach w. Przy mu e kwitną tulipany. P eślicznie 

wyglądają też kwitnące k ewy. Pośród dobrze zadbanych 

magnolii wychylają się k aki bz w i jaśmin w.

8. Dobierz wyrazy w odpowiednie pary. Połącz każdą utworzoną parę  
wyrazów innym kolorem.

• Wybierz dwie dowolne pary wyrazów, ułóż z nimi zdania i je zapisz.

4 p.

5 p.

strażacy skubią

chłopiec uprawiają

lekarz zbierają

rolnicy gaszą

pszczoły jeździ

owce bada
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Ogólna liczba punktów: 

25 p.Ocena nauczyciela:  ................................................................................................................



................................................................................................ ......................
Imię i nazwisko  klasa

Sprawdzian 7, roczny Grupa B

1. Przeczytaj list i odpowiedz na pytania.

Do kogo Jacek napisał list?

Gdzie mieszka Jacek?

Co Jacek proponuje koledze?

3 p.
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Platanowo, 1.06.2018 r.
Cześć, Tomku!

Mam na imię Jacek i mieszkam w Platanowie.  
To mała wieś, więc mam tu niewielu kolegów. 
Bardzo chciałbym się z Tobą zaprzyjaźnić i poznać 
Twoje miasto. Może w wakacje uda mi się namówić 
rodziców na taką wyprawę, ale teraz chciałbym 
poznać Cię bliżej. Czym się interesujesz i jak 
spędzasz czas po szkole? A może Twoim 
marzeniem jest poznać życie na wsi? Chętnie 
pokażę Ci nasze gospodarstwo i całą okolicę. 
Moi rodzice zgodzili się, bym Cię zaprosił.
Jeśli chcesz, przyjedź do mnie na wakacje. 
Pozdrawiam Cię serdecznie,
                                                                 Jacek



2. Ułóż i zapisz w kolejności alfabetycznej imiona podane w ramce.

3. Podpisz rysunki.

4. Połącz zdania za pomocą wybranego wyrazu. Zapisz utworzone zdanie.

Wczoraj nie byłem w szkole. Muszę uzupełnić zadania 
z matematyki.

2 p.

3 p.

2 p.

Darek • Zosia • Julka • Renata 

, więc i , bo , dlatego , ponieważ
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5. Posegreguj śmieci do właściwych pojemników. Pokoloruj jednakowo 
kontenery i odpowiednie śmieci.

6. Przeczytaj zdania i zaznacz, czy są prawdziwe czy fałszywe.

Pomniki przyrody są pod ochroną. P  F

Owies, żyto i jęczmień to zboża. P  F

Krwawnik jest rośliną ozdobną. P  F

Kret jest szkodnikiem. P  F

4 p.

2 p.
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7. Uzupełnij w zdaniach brakujące litery ó  lub rz .

Czerwcowy ogr d jest niezwykle barwny i pełen  

zapach w. P eślicznie wyglądają kwitnące k ewy.  

Pośród dobrze zadbanych magnolii wychylają się k aki 

bz w i jaśmin w. Przy mu e kwitną też tulipany.

8. Dobierz wyrazy w odpowiednie pary. Połącz każdą utworzoną parę  
wyrazów innym kolorem.

• Wybierz dwie dowolne pary wyrazów, ułóż z nimi zdania i je zapisz.

4 p.

5 p.

policjanci skubie

dziewczynka hodują

aptekarz zbierają

górale strzegą

mrówki jedzie

koń sprzedaje
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Ogólna liczba punktów: 

25 p.Ocena nauczyciela:  ................................................................................................................


