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Instrukcja dla ucznia
1. Upewnij si´, czy sprawdzian zawiera 12 stron. JeÊli brakuje stron,
powiedz o tym nauczycielowi.
2. Na tej stronie u góry wpisz swoje imi´ i nazwisko oraz klas´.
3. Czytaj uwa˝nie tekst i zadania.
4. Rozwiàzania zapisuj d∏ugopisem lub piórem. Nie u˝ywaj korektora.
5. W zadaniach od 1. do 20. sà podane trzy odpowiedzi: A, B, C.
Tylko jedna z nich jest poprawna. Wybierz jà i zaznacz krzy˝ykiem
w odpowiedniej kratce, na przyk∏ad gdy wybra∏eÊ odpowiedê „A”:
A.

B.

C.

6. JeÊli si´ pomylisz, b∏´dne zaznaczenie otocz kó∏kiem i zaznacz innà
odpowiedê krzy˝ykiem.
A.

B.

C.

7. Rozwiàzania zadaƒ od 21. do 25. zapisz czytelnie i starannie
w wyznaczonych miejscach. Pomy∏ki przekreÊlaj.
8. Ostatnia strona arkusza jest przeznaczona na brudnopis. Zapisy
w brudnopisie nie b´dà sprawdzane.
Powodzenia!

Arkusz opracowany przez Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON.
Kopiowanie w ca∏oÊci lub we fragmentach bez zgody wydawcy zabronione. Wydawca zezwala na kopiowanie zadaƒ
przez dyrektorów szkó∏ bioràcych udzia∏ w programie Ogólnopolski Sprawdzian Kompetencji Trzecioklasisty
z OPERONEM.

Numer
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Przeczytaj uwa˝nie tekst.
Tomek nie móg∏ si´ doczekaç obiecanej wycieczki. W piàtek po po∏udniu
rodzina zacz´∏a przygotowania. Mama przygotowa∏a swetry i ciep∏e kurtki
z kapturami, a potem w∏àczy∏a Internet, wpisa∏a do wyszukiwarki has∏o „latarnie morskie polskiego wybrze˝a” i zag∏´bi∏a si´ w lekturze. Tata zaÊ wyjà∏
z szafki aparat fotograficzny i lornetk´.
– Ju˝ wiem! – obwieÊci∏a mama w pewnej chwili.
– Co ju˝ wiesz, mamo? – zainteresowa∏ si´ Tomek.
– Wiem, dokàd jutro pojedziemy!
– Ja te˝ wiem – wzruszy∏ ramionami Tomek. – Do latarni morskiej!
– Synku, w Polsce jest chyba ze dwadzieÊcia ró˝nych latarni morskich!
Musimy wybraç jednà z nich. Proponuj´ latarni´ morskà w ÂwinoujÊciu. Co
wy na to? – spyta∏a mama.
– Ja si´ zgadzam! – zawo∏a∏ Tomek.
– Ja te˝ – przytaknà∏ tata. – JeÊli dobrze pami´tam, to latarnia morska
w ÂwinoujÊciu jest najwy˝sza w Polsce, tak?
– Tak – skin´∏a g∏owà mama. – Jej Êwiat∏a sà umieszczone 68 metrów
nad poziomem morza.
– Zgadnij synku, ile schodów prowadzi na szczyt tej latarni.
– Sto! – zawo∏a∏ Tomek, bo to by∏a najwi´ksza liczba, która przysz∏a mu
do g∏owy.
– Gdyby tam by∏o sto schodów, to pan latarnik nie doszed∏by nawet do po∏owy latarni. Na latarni´ morskà w ÂwinoujÊciu prowadzi a˝ trzysta schodów! I to kr´tych schodów! Sto i sto, i jeszcze raz sto.
– Mamo, a pan latarniowiec jeêdzi na gór´ szybkobie˝nà windà?
– Nie mówi si´ latarniowiec, tylko latarnik. W latarni w ÂwinoujÊciu nie
ma windy. Jedynà latarnià na polskim wybrze˝u, na której szczyt mo˝na wjechaç windà, jest latarnia w Porcie Pó∏nocnym w Gdaƒsku.
Na podstawie: Ma∏gorzata Baraƒska, „A mo˝e pójdziemy nad morze?”
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Po przeczytaniu tekstu wykonaj zadania.
W ka˝dym zadaniu zaznacz tylko jednà odpowiedê.
1. Czego Tomek nie móg∏ si´ doczekaç?
A. przygotowaƒ do wycieczki
B. obiecanej wycieczki
C. powrotu z wycieczki
2. W jakim dniu tygodnia mia∏a si´ odbyç wycieczka?
A. w piàtek
B. w sobot´
C. w niedziel´
3. Kto przygotowa∏ na wycieczk´ aparat fotograficzny i lornetk´?
A. Tomek
B. mama
C. tata
4. Kiedy mama przygotowa∏a ubrania na wycieczk´?
A. w piàtek po po∏udniu
B. w piàtek wieczorem
C. w sobot´ rano
5. Jakie ubrania mama przygotowa∏a na wycieczk´?
A. spodnie i p∏aszcze przeciwdeszczowe
B. swetry i kurtki z kapturami
C. bluzy i czapki z daszkiem
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6. Kto zaproponowa∏ zwiedzanie latarni morskiej w ÂwinoujÊciu?
A. tata
B. Tomek
C. mama
7. Ile metrów nad poziomem morza sà umieszczone Êwiat∏a latarni
morskiej w ÂwinoujÊciu?
A. osiemdziesiàt szeÊç metrów
B. szeÊçdziesiàt osiem metrów
C. szeÊçdziesiàt szeÊç metrów
8. W ilu latarniach w Polsce sà windy?
A. w jednej
B. w trzech
C. w ˝adnej
9. Czy tekst informuje o liczbie latarƒ morskich w Polsce?
A. Nie, nie informuje o tym.
B. Tak, informuje w przybli˝eniu.
C. Tak, informuje dok∏adnie.
10. Tomek chce poszukaç informacji o latarni morskiej
w encyklopedii. Z którego tomu powinien skorzystaç?
A.
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11. Kto obs∏uguje latarni´ morskà?
A. ˝eglarz
B. latarnik
C. rybak
12. Zaznacz alfabetycznà list´ nazw szeÊciu miejscowoÊci,
w których znajdujà si´ latarnie morskie.
A. Jaros∏awiec, Jastarnia, Ko∏obrzeg, Krynica, Stilo, ÂwinoujÊcie
B. Jaros∏awiec, Jastarnia, Krynica, Ko∏obrzeg, Stilo, ÂwinoujÊcie
C. Jastarnia, Jaros∏awiec, Ko∏obrzeg, Krynica, Stilo, ÂwinoujÊcie
13. Mama Tomka przeczyta∏a, ˝e Êwiat∏a latarni morskiej
w Jastarni sà umieszczone na wysokoÊci 22 metrów, a latarni
w Krynicy Morskiej na wysokoÊci 53 metrów nad poziomem
morza. Oblicz w pami´ci, o ile wy˝ej znajdujà si´ Êwiat∏a latarni
w Krynicy Morskiej.
A. o 75 metrów
B. o 32 metry
C. o 31 metrów
14. Rodzina zacz´∏a przygotowania do wycieczki w piàtek
o godzinie 15. 30. Przygotowania zaj´∏y dwie godziny. O której
si´ zakoƒczy∏y?
A. o 16.30
B. o 17.30
C. o 18.30
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15. Tomek i jego rodzice zwiedzili latarni´ morskà
w ÂwinoujÊciu 13 kwietnia. Którà cyfrà rzymskà mo˝na
zastàpiç nazw´ miesiàca w tej dacie?
A. IX
B. VI
C. IV
16. Trzy tygodnie przed wycieczkà do ÂwinoujÊcia Tomek mia∏
urodziny. Wycieczka odby∏a si´ 13 kwietnia. Którego dnia
Tomek si´ urodzi∏? Skorzystaj z kartek kalendarza.

Marzec

4
11
18
25

5
12
19
26

6
13
20
27

7
14
21
28

Kwiecieƒ

1
8
15
22
29

2
9
16
23
30

3
10
17
24
31

1
8
15
22
29

2
9
16
23
30

3
10
17
24

Maj

6
13
20
27

A. 23 marca
B. 30 marca
C. 4 maja
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17. Trzej koledzy Tomka zwiedzili latarni´ morskà w ÂwinoujÊciu
w 2009 roku. Janek zwiedzi∏ jà we wrzeÊniu, Olek – w marcu,
a Wojtek – w lipcu. W jakiej kolejnoÊci ch∏opcy obejrzeli latarni´?
A. Janek, Wojtek, Olek
B. Olek, Wojtek, Janek
C. Wojtek, Janek, Olek
18. Na szczyt latarni morskiej w ÂwinoujÊciu prowadzi 300
schodów. Oblicz w pami´ci, ile schodów trzeba pokonaç, aby
znaleêç si´ w po∏owie drogi.
A. 120
B. 150
C. 200
19. Z miejscowoÊci, w której mieszka Tomek, do ÂwinoujÊcia
jest 80 km. Dom Paw∏a, kuzyna Tomka, znajduje si´ trzy razy
dalej od ÂwinoujÊcia. W jakiej odleg∏oÊci od ÂwinoujÊcia
mieszka Pawe∏? Oblicz w pami´ci.
A. 240 km
B. 210 km
C. 83 km
20. Tomek zaplanowa∏ kupno pamiàtek z wycieczki. Wzià∏
ze skarbonki 18 z∏. Oblicz w pami´ci, na co mu wystarczy
pieni´dzy. Zaznacz odpowiedni punkt.
A. pocztówka – 1 z∏ 50 gr, model latarni morskiej – 8 z∏ 50 gr,
model ˝aglowca – 9 z∏
B. komplet pocztówek – 5 z∏ 50 gr, model latarni
morskiej – 8 z∏ 50 gr, muszelki – 4 z∏ 50 gr
C. statek z muszelek – 6 z∏ 50 gr, komplet pocztówek – 5 z∏ 50 gr,
model kotwicy – 3 z∏ 50 gr
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21. Latarni´ morskà chce zwiedziç 9-osobowa grupa turystów.
Zap∏acili za bilety 63 z∏. Wszystkie bilety by∏y w tej samej cenie.
Ile kosztowa∏ jeden bilet? Oblicz w pami´ci i uzupe∏nij
odpowiedê.

Odpowiedê: Jeden bilet kosztowa∏

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

z∏.

22. Oblicz, ile wa˝y∏y baga˝e, które rodzina Tomka wzi´∏a ze sobà
do ÂwinoujÊcia. Wiadomo, ˝e:
– plecak mamy wa˝y∏ 4 kilogramy,
– plecak Tomka wa˝y∏ 2 kilogramy,
– plecak taty wa˝y∏ tyle, ile wa˝y∏yby dwa plecaki Tomka,
– tata wzià∏ dodatkowo torb´ ze sprz´tem fotograficznym, wa˝àcà 3 kilogramy.
Zapisz obliczenia i odpowiedê.

Odpowiedê:
8
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23. Tomek buduje z klocków latarni´ morskà. Zbudowa∏ ju˝
kwadrat. Czy ∏àczna d∏ugoÊç wszystkich boków kwadratu jest
d∏u˝sza czy krótsza ni˝ 50 cm? Zapisz obliczenia i uzupe∏nij
odpowiedê.
12 cm

Kwadrat z klocków zbudowany przez Tomka

Odpowiedê: ¸àczna d∏ugoÊç boków kwadratu jest . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ni˝ 50 cm.
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ORAN˚
ADA

24. Mama Tomka dba o zdrowe od˝ywianie si´ rodziny. Na
wycieczk´ mo˝e zabraç produkty przedstawione na ilustracji.
Zapisz nazwy czterech produktów, które powinna wybraç mama.

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

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

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

10

Ogólnopolski Sprawdzian Kompetencji Trzecioklasisty
z OPERONEM

25. Opowiedz o swojej wycieczce w ciekawe miejsce. Mo˝esz
napisaç o prawdziwym lub wymyÊlonym wyjeêdzie. Twoja
wypowiedê powinna si´ sk∏adaç z 5–10 zdaƒ.
................................................................................................

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

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

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

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

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

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

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

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

................................................................................................
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BRUDNOPIS
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