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Imię i nazwisko ……………………………………………………………………… 

Klasa……………………………………. 

Liczba punktów do uzyskania: 30 

Instrukcja  

1. Uważnie przeczytaj wszystkie teksty i zadania. 

2. Jeśli nie potrafisz rozwiązać któregoś zadania, przejdź do następnego. Do 

tego wrócisz później. 

3. Ostatnia strona jest przeznaczona na brudnopis. Zapisy w brudnopisie nie 

będą sprawdzane. 

 

POWODZENIA!POWODZENIA!POWODZENIA!POWODZENIA!    

DZIECI Z BULLERBYN 

 

Uważnie przeczytaj tekst . 

„W Wielką Sobotę mama i tatuś mieli jechać na przyjęcie do pastora w Wielkiej 

Wsi, a ja, Lasse i Bosse mieliśmy zaprosić Ollego, Brittę i Annę do siebie na 

pisanki wielkanocne… 

Jesteśmy w kuchni. Stół był pięknie nakryty niebieskim obrusem, na którym stały 

nasze żółte, wielkanocne talerze. Pośrodku stał wazon z gałązkami brzozy. 

Lasse, Bosse i ja pomalowaliśmy wszystkie jajka na czerwono, żółto i zielono. 

Napisaliśmy też na nich wierszyki. „To jajko jest dla Anny zamiast naleśnika z 

brytfanny” – napisane było na jednym jajku… 

Urządziliśmy konkurs, kto zje najwięcej jajek. Ja nie mogłam zjeść więcej iż trzy, 

ale Olle zjadł sześć. Potem zabraliśmy się do szukania naszych jaj wielkanocnych 

z cukierkami w środku. Mama je gdzieś przed nami ukryła. Lasse, Bosse i ja 

dostajemy każdej Wielkanocy po dużym jajku, w którym jest dużo, dużo 

cukierków. 



W tym roku mama powiedziała, że jeśli zadowolimy się trochę mniejszymi 

jajkami, to kupi również po jajku dla Britty, Anny i Ollego i będziemy mogli 

zrobić niespodziankę na naszym przyjęciu. 

Mamusia bardzo sprytnie schowała jajka. Moje leżało w szafie, w której stoją 

rondle. Było całe srebrne, w małe kwiatuszki. Ach, jakież było śliczne! W środku 

był kurczaczek z marcepana i moc cukierków”. 

( autor: Astrid Lindgren) 

 

1. Do kogo mieli jechać rodzice na przyjęcie wielkanocne? 

a) do Oskara i Agdy 

b) do dziadziusia 

c) do pastora 

d) do szewca 

2. Na jakie kolory Lasse, Bosse i Lisa pomalowali jajka? 

a) niebiesko, zielono i żółto 

b) czerwono, żółto i zielono 

c) zielono, pomarańczowo i fioletowo 

d) czerwono, czarno i zielono 



3. Polskie zwyczaje i obrzędy charakterystyczne dla świąt wielkanocnych to: 

a) lanie wosku, wigilia, mikołajki 

b) malowanie pisanek, strojenie choinki, gwiazdor 

c) pasterka, zajączek, zabawa karnawałowa 

d) śmigus dyngus, malowanie pisanek, święcenie pokarmów 

4. Kto jest autorem książki „Dzieci z Bullerbyn”? 

a) Maria Konopnicka 

b) Henryk Sienkiewicz 

c) Jan Brzechwa 

d) Astrid Lindgren 

5. W której książce znajdziesz informacje, jak przyrządzić jajecznicę? 

a) w słowniku języka polskiego 

b) w encyklopedii 

c) w podręczniku do klasy trzeciej 

d) w książce kucharskiej  

6. W którym z podanych zestawów uporządkowano imiona w kolejności 

alfabetycznej? 

a) Lasse, Lisa, Anna, Olle 

b) Anna, Lisa, Lasse, Olle 

c) Anna, Olle, Lasse, Lisa 

d) Anna, Lasse, Lisa, Olle 



7. Mama Lisy dba o zdrowe odżywianie. Którą grupę produktów wybierze dla 

swoich dzieci? 

 

 

 

 

 

 

8. Britta i Anna pojechały na wycieczkę w Tatry, wspinały się na skały i 

podziwiały górali. Jaki krajobraz obserwowały? 

a) krajobraz nadmorski 

b) krajobraz nizinny  

c) krajobraz górski 

9. Lisa ma urodziny 5 maja. Podkreśl,  jaka to pora roku? 

a) wiosna 

b) lato 

c) zima 

d)jesień 

10. Olle wyszedł do szkoły o 7 rano i wrócił do domu po 8 godzinach. O której 

godzinie Olle wrócił do domu? 

a) o trzeciej popołudniu 

b) o piątej popołudniu 

c) o czwartej popołudniu 



11. Uczniowie zajęli wszystkie miejsca w siedmiu czteroosobowych ławkach. 

Ilu uczniów zasiadło w ławkach? 

a) 21 

b) 35 

c) 28 

12. Dziadziuś ma 71 lat, a Bosse 13. O ile młodszy jest Bosse od dziadka? 

a) 14 

b) 58 

c) 84 

 

13. Połącz zdanie z odpowiednim jego rodzajem za pomocą strzałek. 

Rodzice pojechali do „Wielkiej Wsi”.             zdanie pytające 

Gdzie są jajka?                                                    zdanie rozkazujące 

Nie niszcz ptasich jaj!                                        zdanie oznajmujące 

14. Zaznacz na mapie kierunki świata. 

 

 

 

 

 

 

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

 

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

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

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



15. Mama kupiła 8 cukrowych zajączków i zapłaciła za nie 72 zł. Ile kosztował 

jeden zajączek? Zapisz obliczenia i odpowiedź. 

Obliczenia…………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

Odp. ………………………………………………………………………………………………………………. 

16. Oblicz,  jaki jest obwód działki dziadziusia przedstawionej na rysunku. 

Zapisz obliczenia i odpowiedź. 

 40 m 

             

                          20 m 

 

Obliczenia…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………. 

Odp. …………………………………………………………………………………………………………… 

 



17. Dzieci z Bullerbyn sprzedawały owoce. Sprzedały 58 kg wiśni    i o 5 

kilogramów więcej agrestu. Ile kilogramów owoców sprzedały razem? Zapisz 

obliczenia i odpowiedź. 

Obliczenia…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

Odp. ……………………………………………………………………………………………………………… 

  

 

 

18. Napisz zaproszenie dla Lisy na swoje urodziny. 
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................................................................................................................................ 

 

 



BRUDNOPIS 

 



KLUCZ ODPOWIEDZI I SCHEMAT PUNKTOWANIA 

Klucz odpowiedzi do zadań zamkniętych 

Numer 
zadania 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Odpowiedź c b d d d d b c a a c b 

 

Schemat punktowania zadań otwartych. 

NUMER  
ZADANIA 

KRYTERIA PUNKTOWANIA LICZBA 
PUNKTÓW 

13. Rozpoznawanie rodzajów zdań.  
Uczeń poprawnie łączy zdanie z jego rodzajem. 

 
0-1 

14. Nazywanie i zaznaczanie na mapie czterech 

podstawowych kierunków świata. 
Uczeń poprawnie zapisuje i zaznacza na mapie cztery 
podstawowe kierunki świata (dopuszczalne używanie 
skrótów) 

 
 
0-1 

15. I. Ustalenie sposobu obliczenia kosztów 

jednostkowych cukrowego zajączka. 

Uczeń zapisuje odpowiednie działanie lub przedstawia 
inną metodę obliczania jednego zajączka np. 72: 8 
II. Poprawne obliczenie kosztu jednego zajączka. 

Uczeń poprawnie oblicza koszt jednego zajączka ( 9 zł) 
III. Sformułowanie odpowiedzi. 
Uczeń poprawnie formułuje odpowiedź np.  
„ Jeden zajączek kosztuje 9zł” 

 
 
0-1 
 
 
0-1 
 
 
0-1 
 
 

16. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I. Ustalenie sposobu obliczenia obwodu działki. 

Uczeń zapisuje jeden ze znanych sposobów na 
obliczenie obwodu prostokąta np. 40+40+20+20; 
2x20+2x40, 
2x(40+20) lub przedstawia inna metodę. 
II. Poprawne obliczenie obwodu działki. 

Uczeń poprawnie oblicza obwód działki  
( 120 m), nie wymagany zapis jednostki długości. 
 
III. Sformułowanie odpowiedzi. 

Uczeń poprawnie formułuje odpowiedź np. „Obwód 
działki wynosi 120m” 
 

 
 
0-1 
 
 
 
 
 
0-1 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

0-1 
 
 

17. I. Ustalenie sposobu obliczenia sprzedanej ilości 

agrestu. 

Uczeń zapisuje odpowiednie działanie np. 58kg + 5 kg 
lub  przedstawia inną metodę obliczeń 
II. Poprawne obliczenie ilości agrestu. 

Uczeń poprawnie oblicza ilość agrestu ( 63 kg) 
III. Ustalenie sposobu obliczenia ilości wiśni 

 i agrestu. 

Uczeń zapisuje odpowiednie działanie 58 kg + 63 kg lub 
przedstawia inną metodę obliczeń 
IV. Poprawne obliczenie ilości owoców razem. 

Uczeń poprawnie oblicza ilość owoców 
( 121 kg) 
V. Poprawne udzielenie odpowiedzi. 
Uczeń poprawnie udziela odpowiedzi np. „Dzieci razem 
sprzedały 121 kg owoców.” 

 
 
0-1 
 
 
 
0-1 
 
 
 
0-1 
 
 
 
0-1 
 
 
0-1 

18. I. Stosowanie formy zaproszenia 

Uczeń nadaje pracy formę zaproszenia. Zastosował 
przynajmniej dwa elementy zaproszenia ( Kto? Kogo? 
Kiedy? Gdzie? W jakim celu? 
II. Realizacja tematu 
Wypowiedź ucznia dotyczy zaproszenia na urodziny. 
III. Spójność tekstu 

Zaproszenie jest spójne i uporządkowane. 
III. Przestrzeganie norm ortograficznych 
( pisownia wielkiej litery, pisownia wyrazów z ó,u ; rz,ż; 
h,ch) 
Dopuszcza się dwa błędy ortograficzne. 
IV. Przestrzeganie norm interpunkcyjnych . 
Dopuszcza się dwa błędy interpunkcyjne. 

 
0-1 
 
 
 
 
0-1 
 
 
0-1 
 
0-1 
 
 
 
0-1 

 


