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Witaj!  Na rozwiązanie wszystkich zadań masz 45 minut. Czytaj uważnie wszystkie polecenia, pisz starannie! Życzę Ci miłej zabawy i sukcesów! 

                              Twoja Żabka 

 

Zadanie 1. ( 10 punktów)   

Odgadnij zagadki; rozwiązaniami  są nazwy kwiatów. 

a. Lilak – prawdziwe me imię. 

O mym zapachu śnisz w zimie. ........................................ 

b. Króluję na krzaku, pnę się po murze. 

Znajdziesz  mnie też w konfiturze. ........................................ 

c. Mam wiele płatków, z dumą stwierdzam to. 

Ale z pewnością   jest ich mniej niż sto................................... 

d. Panią czule przyciskam –  

To wynika z mego nazwiska!     ............................................. 

e. Przezwisko dziwne mam niesłychanie –  

Wołają na mnie: skomplikowaniec! ....................................... 

 

Zadanie 2. ( 2 punkty)   

Tomek przyniósł mamie bukiet złożony z kilku kwiatów. Ile było tych kwiatów, jeżeli wiemy, że wszystkie oprócz 

dwóch to krokusy, wszystkie oprócz dwóch to konwalie oraz wszystkie oprócz dwóch to fiołki?....................................... 

 

Zadanie 3. ( 4 punkty)   

Z każdego zestawu wyrazów wykreśl jeden, który nie pasuje do pozostałych. 

a. siać – zboże, plotki, glebę, zamęt 

b. hodować – nawozy, kaczki, nasturcje, konie 

c. uprawiać – filozofię, biegi, sałatę, gęsi 

d. zbierać – głosy, plony, śmieci, sezony 

 

Zadanie 4. ( 2 punkty)   

 Odgadnij brakującą literę i  wpisz ją do  ostatniej kratki. 

   D    Ę    H    L    O  

 

Zadanie 5. ( 4 punkty)   

Rozpoznaj  znane postaci baśniowe, które ukryły się pod żartobliwymi pseudonimami: 

a. Zielony Berecik  ................................................................... 

b. Pies w Trampkach  ................................................................. 

c. Chłopiec z Zapalniczką .......................................................... 

d. Hrabina na Strąku Fasoli........................................................ 



Zadanie 6. ( 4 punkty)   

Przeczytaj wyrazy w ramce, następnie wpisz do kolejnych kratek liczby oznaczające: 

- ilość wyrazów jednosylabowych,  

- ilość wyrazów  trzysylabowych, 

- ilość przymiotników, 

- ilość spółgłosek w wyrazie, który byłby ostatni w spisie alfabetycznym. 

era, świerszcz, źdźbło, zdziwić, wziąć, idźcie, aut, dzień, kropki, klaun, szmer, księga, bitewny 

 

 

 

   

 

Zadanie 7. ( 4 punkty)   

Wiedząc, że określonemu symbolowi odpowiada zawsze ta sama litera, odgadnij nazwy dwóch kwiatów. (Podpowiedź: 

ostatnia litera to samogłoska). 

1.      

2.      

 

Zadanie 8. ( 3 punkty)   

Zapytano Pawła, jakie polskie miasta podobają mu się najbardziej. Odpowiedział: 

- Najbardziej  podobają mi się Poznań i Augustów, lubię też Wrocław, Ełk i Łódź.  

Czy domyślasz się, skąd takie upodobania Pawła? Jeśli tak, to napisz, jak na to samo pytanie odpowiedziałby Jan.  

 

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

 

Zadanie 9. ( 2 punkty)   

Wpisz na środku brakującą literę. 

p  ł 

m l 

r w 

w r 

 

Zadanie 10. ( 5 punktów)   

Poniższe słowa wpisz do krzyżówki (jedno słowo do jednej kratki) w taki  sposób, aby słowa sąsiadujące różniły się 

między sobą tylko jedną   literą. 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

BAL -ŻUR -  TOR - ŻAR - BOK - ŻER - BAK - TOK -ŻAL – TUR 

 

Zadanie 11.  ( 10 punktów)   

Rozwiąż krzyżówkę, wpisując zwroty i wyrażenia  zawierające słowo OKO, OKIEM lub OCZY. 

1 moment 1            

2 denerwować  2           

3 być spostrzegawczym     3        

4 zerknąć 4            

5 dobry wzrok   5          

 


