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Konkurs w Dziedzinie Znajomości Literatury i Języka Polskiego 
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Imię i nazwisko .....................................................................   Imię i nazwisko nauczyciela języka polskiego: 

 

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

 

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

 

Witaj!  Na rozwiązanie wszystkich zadań masz 60 minut. Czytaj uważnie  polecenia, pisz starannie! 

Zadania 2  i 4 wykonaj na osobnej kartce, na której również napisz swoje imię, nazwisko, nazwę szkoły oraz 

imię i nazwisko Twojego nauczyciela języka polskiego. Życzę Ci miłej zabawy i sukcesów! 

          Twoja Żabka 

 

Zadanie 1. XYZ      (0 – 10  punktów) 
Do diagramu należy wpisać litery XYZ – w taki sposób, aby w każdym rzędzie i każdej 

kolumnie były 2 puste kratki oraz po jednej różnej literze. 
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Zadanie 2. Części ciała       (0 – 16 punktów) 
Przepisz zdania  na osobną kartkę, poprawiając błędy. 

A. Bapcia często karmiła nas barszczem z noskami. 

B. W samej wątrobie miasta wznosiła się Gotycka katedra. 

C. Lasy są na zywane zielonymi nerkami naszej planety. 

D. W tym rosole pływała tylko jedna dłoń tłószczu. 

E. Wnuczka była źreniczką w głowje swego dziadka. 

F. W lesie znaleźliźmy staw pokryty skórą wodną. 

G. Zawsze lubiłem jeść chrupionce stópki chleba z masłem. 

H. Jedno kierunkowa ulica stanowiła wąski przełyk dla samochodów ciężarowych. 

 

Zadanie 3. Czteroliterowce      (0 – 18 punktów) 
Wpisz do diagramu wyrazy (po jednej literze w każdej kratce) o znaczeniach podanych w 

ostatniej kolumnie. Kolejne wyrazy różnią się od siebie tylko jedną literą. 

 

    miesiąc 

    obfity 

    ryby 

    kwota 

    wyniosłość 

    pani 

 

 



Zadanie 4. Kto to mówi?      (0 – 20 punktów) 
Udzielono głosu kilku postaciom literackim. Rozpoznaj, kto to mówi – może to być osoba, zwierzę 

lub roślina. Rozwiązanie zapisz na osobnej kartce. 

A. – Ach,  wydłuża mi się nos! Chyba znów nie powiedziałem całej prawdy... 

B. – Uważam, że warzywa niepotrzebnie się kłócą. Wszak i tak zginiemy w zupie... 

C. – W Krainie Czarów przeżyłam niezwykłe przygody. 

D. – Nie rozumiem, dlaczego spotkane osoby na mój widok zmykają na drzewo. 

E. – Chciałbym ożenić się z czaplą. Ale teraz ona mnie nie chce... 

F. – Pewien chłopiec przyczepił sanki do moich królewskich sań, a ja zamroziłam mu serce. 

G. – Jestem najlepszą uczennicą w szkole o nazwie Hogwart. 

H. – Zamiast  trzymać się rzeczki zawsze wolałam piesze wycieczki. 

I. – W mojej akademii  wszyscy uczniowie mają imiona na tę samą literę. 

 

 

Zadanie 5. Pasmanteryjne zagadki     (0 – 12 punktów) 
Rozwiązania zagadek wpisz w kratkach obok haseł. 
A sosnowa do akupunktury  

B obcasik do złośliwego wsadzania  

C w rosole tańczyła z igłą  

D wyszło z woreczka  

E tkana lub filmowa  

F nic z pętelką  

 

Zadanie 6. Lailonia       (0 – 24 punktów) 
 Na podstawie lektury fragmenty tekstu  zadecyduj, które z podanych twierdzeń jest 

prawdziwe (P), fałszywe (F), a o którego prawdziwości nie można zadecydować (?). Wstaw 

odpowiednie znaki w pustą rubrykę. 

 
(...) Pewnej wiosny, kiedy kwitły właśnie obficie sady rumiankowe (w Lailonii rumianek jest 

ogromnym drzewem dochodzącym do sześciu poninów wysokości; ponin to miara długości, która 

wynosi mniej więcej tyle, co wielkość rogów czteroletniego daniela,) a strumienie mirżowe  płynęły na 

wszystkie strony (strumienie mirżowe w Lailonii płyną tylko na wiosnę, żłobiąc sobie koryta poprzez 

miasta, burząc ulice i domy; ludzie nie przejmują się   tym zbytnio, bo latem zaś strumienie mirżowe 

znikają, a domy i ulice odrastają szybko z powrotem), kupiec Pigu wracał właśnie z podróży po 

korzystnych transakcjach, bardzo zadowolony. Zanim wrócił do własnego  mieszkania, chciał zajrzeć 

do wilii swojej Memi. Nie zastał jej jednak w domu, więc usiadł w salonie  i  wyjął swój przyrząd do 

dziurawienia globusów. (Kupiec Pigu bardzo lubił to zajęcie; lailońska fabryka przyrządów do 

dziurawienia globusów sprzedawała mu swoje wyroby po zniżonej cenie, ponieważ Pigu robił jej 

reklamę w Babilonie dziurawiąc tamtejsze globusy). Bawił się przez chwilę, czekając na córkę, która 

podjechała po chwili na małym różowym słoniu bez ucha i już z daleka witała go, machając rękami. 
                                 Leszek Kołakowski, Opowiadanie o zabawkach dla dzieci, w tegoż: Bajki różne, Warszawa 1990. 

 

1.Mieszkańcy Lailonii wiosną nie wychodzą 

na ulicę. 

 7.Wiosną Lailonia jest niszczona przez 

strumienie mirżowe. 

 

2. Kupiec Pigu handluje przyrządami do 

dziurawienia globusów. 

 8.Wtrącenia w tekście pełnią funkcję 

objaśnień. 

 

3. Memi  jest właścicielką dużego salonu i 

różowego słonia bez ucha. 

 9.Kupiec Pigu handluje z Babilonem.  

4. Miarą długości w Lailonii jest wielkość 

poroża daniela. 

 10.Kupiec Pigu współpracuje z lailońską 

fabryką przyrządów do dziurawienia 

globusów. 

 

5. W Lailonii rosną drzewa rumiankowe.  11.Bohater wiosną powrócił do Lailonii.  

6. Mieszkańcy Lailonii dziurawią globusy.  12. W Lailonii domy zawsze wyrastają 

same. 

 

 


