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Test na zakończenie klasy trzeciej

Edukacja społeczna

41. Podkreśl wszystkie cechy charakteru dziecka, które mogą mieć wpływ na dobre 
kontakty z rówieśnikami.

szczerość, złośliwość, uczynność, uprzejmość, zazdrość

42. Wyobraź sobie, że ktoś stracił wszystko w pożarze. Który sposób pomocy wydaje się 
w takiej sytuacji najlepszy? Napisz znak  w okienku obok wybranej odpowiedzi.

  Zorganizowanie koncertu słynnego zespołu.
  Przeprowadzenie zbiórki odzieży i żywności.
  Wysłanie listów z pocieszającymi życzeniami.

43. Uszereguj członków rodziny od najstarszego do najmłodszego. Wpisz w okienka 
liczby od 1 do 4.

  wnuczka         pradziadek         prawnuczek         babcia

44. Otocz pętlą TAK, jeśli zdanie mówi o właściwym postępowaniu, lub NIE, jeśli 
mówi o niewłaściwym. 

Należy współpracować ze wszystkimi osobami w grupie. TAK NIE
„Dzień dobry” należy mówić tylko osobom, które się lubi. TAK NIE
Rodzice mają prawo do odpoczynku w domu. TAK NIE
Powinno się być miłym w stosunku do sąsiadów. TAK NIE

45. Napisz znak  w okienku obok właściwego zakończenia zdania.

Ludzie o innym kolorze skóry niż nasz
  są tak samo ważni jak my.
  potrafią nauczyć się mniej niż my.
  powinni chodzić do osobnej szkoły.
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46. Podaj jeden przykład obowiązku, jaki mają uczniowie w twojej klasie.

Uczniowie muszą 

47. Napisz krótko, co można pokazać gościom, którzy zwiedzają twoją miejscowość.

48. Pokoloruj wszystkie ramki z prawdziwymi zdaniami.

W Polsce obowiązuje konstytucja. Polska leży w Europie.
Maria Skłodowska-Curie była 
sławną polską uczoną.

Polska nie jest członkiem Unii 
Europejskiej.

Flaga Polski jest biało-czerwona. Warszawa jest stolicą Polski.

49. Podkreśl nazwę zawodu, którego wykonywanie jest najbardziej niebezpieczne.

nauczyciel         rolnik         górnik         naukowiec

50. Napisz znak w okienku na tym obrazku, na którym dzieci bawią się bezpiecznie.

– Cześć! 
– Cześć! 
– Mam na imię Ula.
    A ty? Napisz, gdzie 
       mieszkasz!!!
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