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Witaj!  Na rozwiązanie wszystkich zadań masz 60 minut. Czytaj uważnie wszystkie polecenia, pisz starannie! Zadania nr 3 oraz 5  wykonaj na 

osobnej kartce.  Na górze kartki napisz swoje imię i nazwisko  oraz nazwę Szkoły. Życzę Ci miłej zabawy i sukcesów! 

          Twoja Żabka 

 
Zadanie 1. (14 punktów) 

KRZYŻÓWKA   

Rozwiąż krzyżówkę; w zaznaczonych kratkach powstanie przysłowie, przepisz je do dolnej ramki . 

 

     kształtować np. z gliny 

     szklana tafla 

     rogaty samiec łani 

     spód butelki 

      „podniebny” Adam 

    postępek, uczynek 

     stopień wyższy od „nisko” 

     przepływa przez Rzym 

      kapać (o deszczu) 

    skóra na twarzy 

      afisz z rysunkiem 

   faza Księżyca 

 

 

 

 

Zadanie 2. (7 punktów) 

UKŁADANKA   

 

A          

B          

C          

D          

E          

F          

G          

  

Do rzędu A wpisz nazwę stolicy Wielkopolski. 

Zmieniając tylko jedną literę, utwórz formę trybu rozkazującego pewnego czasownika i wpisz do rzędu B. 

Do rzędu C przepisz 3.,4.,5. i 6. literę wyrazu B i uzupełnij słowo, które jest synonimem przymiotnika „nieobcy”. 

Do rzędu D przepisz samogłoski z wyrazu C, a następnie uzupełnij tworząc wyraz, który oznacza strażnika lasu. 

Do rzędu E wpisz nazwę niedużego lasu, zawierającą  w środku 3 pierwsze litery wyrazu D. 

Zmieniając tylko 2 spółgłoski w wyrazie E, utwórz nazwę urządzenia, które mogłoby nazywać się „wysyłacz” i  wpisz ją do rzędu F. 

Do rzędu G wpisz antonim (wyraz o znaczeniu przeciwnym) słowa z rzędu F. 

 

Zadanie 3. ( 20 punktów) 

„KOSZAŁKI – ZAPAŁKI”  

Przeczytaj opowieść pewnego chłopca, a następnie przepisz cały tekst poprawiając wszystkie błędy. 

Lubię chodzić do szkoły, bo na przerwach zawsze coś się dzieje – chłopcy  biegają po korytarzach jak pies z pęcherzem, a dziewczyny 

stoją w kącie i śmieją się z nich do przepukliny. W Kaśce kochałem się w zeszłym roku na zastrzał, ale ona patrzyła na moje zaloty z 

przymknięciem oka. Moją łydką achillesową jest fizyka, na lekcjach siedzę jak na arabskim kazaniu. Moim najlepszym kolegą jest 

Krzysiek,, on ma wszystkie wzory w małym paznokciu, a rozwiązanie najtrudniejszego zadania to dla niego bułka z serem. Za to na 

WF-ie jestem od niego lepszy, bo Krzysztof jest otyły i rusza się jak mrówka z smole. Dobrana z nas para, wiele już razem 

przeżyliśmy. Jak to mówią – chcąc poznać przyjaciela, trzeba z nim beczkę śledzi zjeść. 

 

Zadanie 4. ( 4 punkty) 

 „ODMIENIEC 

 

Wykreśl nazwę jednego dania, które z pewnego powodu nie pasuje do pozostałych. 

 OMLET  KROKIET  PULPET  PASZTET  SUFLET  KOTLET 

 

 



Zadanie 5. ( 20 punktów) 

 „KŁÓTNIA DRZEW”   

Uzupełnij w poniższym wierszu brakujące nazwy drzew, a następnie sam ułóż podobny wiersz( 10-12 wersów), w którym kłócą się 

rośliny lub przedmioty i wpisz go na osobną kartkę.  

 

Powiedziała jesionowi _ _ _ _  _, 

Że olcha spróchniała jest i podła. 

Na to jesion: „Ja nic nie wiem, 

Porozmawiam o tym z _ _ _ _ _ _ _ _ _ _”. 

Mały świerk straszy ciągle _ _ _ _ _: 

„Zasłonię ci słońce, jak podrosnę!” 

Broni przyjaciółki _ _ _ _ _: 

„Niech pan stąd szybko zmyka, 

bo poskarżę się _ _ _ _ _ _!” 

Od kłótni drzew lipę pień już  boli, 

Więc mówi: „Niech odezwie się _ _ _! 

Prosimy, królu, swych rad nam nie skąp!” 

Skłonił gałęzie mędrzec stary 

I rzecze: „Próżne wasze swary. 

Czyś jest klonem, bukiem czy _  _ _ _ _ _, 

Zetną cię w końcu i do tartaku zawiozą”. 

 

Zadanie 6. ( 8 punktów) 

UKRYTE MIASTA   

W każdym zdaniu (w sąsiednich wyrazach) ukryte są sylaby,  z których należy ułożyć nazwy polskich miast. 

 

A. Lubiłem zabawy w przedszkolu, szczególnie wycinanki i lepienie z plasteliny.  ................................ 

B. Byłem gotów zrezygnować z wyjazdu, gdyby Ania mnie poprosiła.   ................................ 

C. Marek stał przy tablicy, a nauczyciel spozierał nań wyczekująco.   ................................ 

D. Obtarłam znów pięty, bo włożyłam te niewygodne buty na obcasie.   ................................ 

E. Wół nie ukradł podków koniowi, ale mu zazdrościł.    ................................ 

F. Ustaw jeszcze na stole szklanki, kieliszki, widelce i łyżeczki.   ................................ 

G. Zapraszam cię na danie z ryb, czy lubisz lina w galarecie?    ................................ 

H. Postąpiłeś ładnie, ustępując mi miejsca, dziękuję ci!    ................................ 

 

Zadanie 7. ( 8 punktów) 

MAGICZNE PROSTOKĄTY   

Zmieniając w kolejnych słowach tylko jedną literę, „przekształć” wyrazy według wzoru. 

 

Wzór: 

L A S 

L A K 

L U K 

B U K 

 

A.         B. 

S O K  S Ó L 

      

      

M U S B A R 

 

 

Zadanie 8. ( 12 punktów) 

ZAGADKI HOMONIMOWE   

Rozwiązanie zagadek stanowią słowa o podwójnym znaczeniu. 

A. Obcy w bucie    ................................ 

B. Słodkie nic na drzewie   ................................ 

C. Sosnowa u krawca    ................................ 

D. Mruga na stawie    ................................ 

E. Dentystyczny dom    ................................ 

F. Do słuchania na chodniku   ................................ 

 

Zadanie 9. ( 7 punktów) 

ODGADNIJ IMIONA  

Odgadnij imiona 5 chłopców i 2 dziewcząt na podstawie ich wypowiedzi. 

 

A. Ja noszę imię słynnego wodza, pochodzącego z Macedonii.   ................................ 

B. To zabawne! Ja noszę imię perskiego króla, który został przez tego wodza pokonany. ................................ 

C. Moje imię jest najtrudniejsze, bo zawiera aż 2 razy rz (a może ż?).   ................................ 

D. Zdrobnieniem mojego  imienia nazywają ludzie niedźwiedzia.   ................................ 

E. Ja noszę imię pierwszego polskiego świętego.     ................................ 

F. A ja noszę imię polskiej świętej, która była królową!    ................................ 

G. Moje imię oznacza „Mądrość”.      ................................ 


