
GRUPA III 
 
 
Wyrazy do dyktanda: 
            
niedźwiedź          porządek           ołówek   szyszka          
księżniczka        huśtawka  słoń               orzech              
samochód       czerwony        żołnierz              hulajnoga                 
wróbel               żółw            chorągiewka ślimak                
brzuch               jaskółka  dzbanek  wąż                  
chłopiec  październik         grzyb                 styczeń            
jeż                     ropucha  poniedziałek       wrzesień           
ósma              deszcz              łyżwy                harcerz               
mróz                   łóżko                 helikopter           krzesło             
temperówka    dzwoneczek    żyrafa               zwierzęta            
lekarz                 skrzydło  długopis  rękawiczka 
księżyc  kolęda  jaskółka  nauczycielka 
  
 
 
 
          PYTANIA Z GRAMATYKI I ORTOGRAFII 
 

1. Kiedy piszemy wyrazy wielkimi literami ? Wymień 3 grupy 
wyrazów i podaj przykłady. 

2. Wymień samogłoski . Powiedz, dlaczego noszą taką nazwę. 
Wymien samogloski w wyrazie - uodpornione .   

3. Wymień dwuznaki, napisz je na tablicy , podaj przykłady. 
4. Co to są rzeczowniki? Na jakie odpowiadają pytania? Wymień 

kilka. 
5. Które z wymienionych wyrazów są rzeczownikami? Podkreśl je 

i zadaj pytanie?: idę, Polska, stół, rysuje, wróbelek, mamusia, 
czysty, dziadek, pięć, mam. 

6. Co to są czasowniki? Na jakie pytania odpowiadają? Podaj 
przykłady . 

7. Powiedz, które z wymienionych wyrazów sa czasownikami: 
wiosna, pisze, biały, pójdę, pracuje, ona, uczy się, maluje.  

8. Wymień 5 przymiotników. Na jakie pytania odpowiadają? 
9. Napisz słownie liczebniki:np. 3, 6, 10, 12, 20 . 
10. Policz dwójkami do 30.  
11. Ułóż rodzinę wyrazów od słów: góra, zima, szkoła. 
12. Dlaczego w wyrazach: mróz, dół, gwóźdź piszemy ó ? 
13. Dlaczego w wyrazach: morze, górze, harcerz piszemy rz ? 



14. W jaki sposób zmiękczamy spółgłoski? Podaj przykłady . 
15. Powiedz wyrazy przeciwstawne do wyrazów: biały, niski, 

gruby, krótki, głęboki, szeroki, dobry, słodki. 
16. Według jakiej zasady ortograficznej piszemy „rz” w 

wyrazach: żołnierz, harcerz, górzysty. Zamień „rz” na „r”. 
17. Według jakiej zasady ortograficznej piszemy „o” w 

wyrazach: mój, stół, twój, stój, samochód, sówka. Zamień „o” 
na „o” . 

18. Ułóż zdania z wyrazami : orzeł, stolica, Bałtyk, 
nauczycielka. 

19. Dlaczego wyrazy : Wisła, Maciuś, Toruń, Kowalski, Tatry 
    piszemy wielką literą? 

 
 

PYTANIA Z HISTORII I LITERATURY 
 

1. Opowiedz legendę o Lechu, Czechu i Rusie. 
2. Opowiedz legendę o Warsie i Sawie. 
3. Opowiedz legendę o smoku wawelskim. 
4. Powiedz lub zaśpiewaj pierwsza zwrotkę i refren Hymnu 

Polskiego? 
5. Powiedz jak wygląda godło Polski? Jaka legenda mówi o 

powstaniu polskiego godła? 
6. Jakie miasto jest stolicą Polski? Czy znasz dawne stolice Polski? 

Wynień je i pokaż  na mapie.  
7. Co jest godłem Polski? Jaka legenda się z nim wiąże? 
8. Co wiesz o Janie Pawle II ? 
9. Wymień dni tygodnia. Jaki dzień lubisz najbardziej i dlaczego? 
10. Ile miesięcy ma rok?- wymień miesiące. 
11. Wymień pory roku i powiedz czym się charakteryzują ? 
12. Wymień największe święta kościelne. Co o nich wiesz? 
13. Czy lubisz chodzić do polskiej szkoły i dlaczego? 
14. Którą porę roku lubisz najbardziej i dlaczego? 
15. Jakie znasz tradycje związane ze swiętami Bożego Narodzenia? 
16. Jakie znasz tradycje związane z Wielkanocą? 
17.  Opowiedz o swojej rodzinie. 

 
PYTANIA Z GEOGRAFII 

 
1. Pokaż na mapie Polskę i jej granice. 
2. Nazwij i pokaż polskie morze. 
3. Wymień 2 największe rzeki w Polsce i pokaż na mapie. 
4. Wymień 5 dużych polskich miast, pokaz na mapie. 



5. Nazwij i pokaż pasma górskie w Polsce. Jak się nazywa 
najwyższy szczyt w Polsce?   

6. Jak nazywają się najwyższe polskie góry? Pokaż na mapie 
znane miasto w tych górach.  

7. Jak nazywa się stolica Polski, pokaż ją na mapie. Opowiedz co 
można w tym mieście ciekawego zobaczyć .  

8. Wymień wszystkie stolice Polski i pokaż je na mapie  . 
9. Co jest na północy Polski, a co na południu? Pokaż na mapie. 
10. Wymień miasta nad Morzem Bałtyckim i pokaż je na mapie. 

 
 
 
 
Zestawy pytań dla grupy III przygotowała: 

 
Krystyna  Lechańska 
Grazyna  Stanowska 
Marta Czaczkowska 
Wanda Pejas 


