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Imię i nazwisko nauczyciela języka polskiego:

Nazwa szkoły ..........................................................................

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

Witaj! Na rozwiązanie wszystkich zadań masz 60 minut. Czytaj uważnie polecenia, pisz starannie!
Zadania 1, 2 i 6 wykonaj na osobnej kartce. Życzę Ci miłej zabawy i sukcesów!
Twoja Żabka

Zadanie 1. Wierszyk o abecadle

(0 – 24 punktów)

Ułóż 13-wersowy wierszyk, zaczynający się od słów:
Abecadło z półki spadło
I rozbiegły się litery
Na strony świata cztery.
Twój wierszyk powinien opisywać przygody 10 liter – innych niż w poniższym tekście.
Abecadło z półki spadło
I rozbiegły się litery
Na strony świata cztery.
A agrestu się najadło,
B do bryczki zaraz wsiadło.
D do dziupli wskoczyło,
G na grzyby wyruszyło.
I się w igłę zmieniło,
Żeby Ł sobie łatę naszyło.
O oko przymrużyło,
P psa wyprowadziło.
Zaś S i T się połączyły
I razem do stawu wskoczyły.

Zadanie 2. Podwójne znaczenia

(0 – 22 punktów)

Wyrazy w ramce mogą być czasownikami lub rzeczownikami. Wykaż tę ich cechę, układając z
każdym z nich po 2 zdania.
strój, gość, bój, wolę, jadło, gra, wiedzą, duszą, kuszą

Zadanie 3. Zagadka z sylabami

(0 – 8 punktów)

Pierwsza sylaba: "zapadasz nocą weń".
Drugą na pewno zawiera wyraz "tamten".
Trzecią sylabę "kolacji" dodaj do tych dwóch,
w ten sposób stworzysz jedno z najmądrzejszych słów.
Rozwiązanie zagadki:…………………………………….( zapisz w formie mianownika lp.)

Zadanie 4. Brakujące litery

(0 – 22 punktów)

Do każdego z wyrazów w ramce dodaj litery, aby otrzymać nowy wyraz.
Znaczenia nowych wyrazów (w zmienionej kolejności): kulka z dziurką, jednostka długości,
największy wieloryb, odznaczony orderem, wymieszany napój, szklana butelka, kolor intensywnie
czerwony, ozdobny powóz, urządzenie powielające, leczenie, połączone wodospady.
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Zadanie 5. Wspólne sylaby

(0 – 12 punktów)

W każdym wersie dopisz jedną sylabę, która jednocześnie kończy pierwsze oraz rozpoczyna
drugie słowo.
LOT
SYN
NOR
DRA
KRA
OBER

Zadanie 6. Spotkanie bohaterek literackich

CZKA
ADER
LARZ
UŁY
NINA
BA
(0 – 12 punktów)

Na pewnym przyjęciu spotkało się 6 dziewcząt. Na podstawie rozmowy odgadnij, kim są.
Wypisz ich imiona na osobnej kartce. (zadanie z poprzedniej edycji)
A - Dlaczego mieszkasz sama?
B - Bo mój tatuś jest piratem i pływa po morzach. Ale nie mieszkam sama, są ze mną zwierzęta!
A - Ja też tęsknię za tatusiem! I lubię zwierzęta, zwłaszcza słonia, on pozwala mi kołysać się na swojej trąbie.
C - A mój tatuś ożenił się powtórnie. Jego żona nie jest dla mnie zbyt dobra, faworyzuje własne córki …
D - Ja w ogóle nie pamiętam rodziców. Moja opiekunka Marta jest dla mnie bardzo dobra.
E - Moi rodzice zginęli w pożarze. Opiekuję się rodzeństwem – Klausem i Słoneczkiem.
F - A moi rodzice krzyczą na mnie za to, że czytam książki. Ale zemściłam się na tatusiu, przyklejając mu
kapelusz do głowy…

