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Imię i nazwisko .....................................................................   Imię i nazwisko nauczyciela języka polskiego: 

 

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

 

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

 

Witaj!  Na rozwiązanie wszystkich zadań masz 45 minut. Czytaj uważnie  polecenia, pisz starannie! 

Rozwiązania zadań 2, 3 i 7 zapisz  na osobnej kartce. Życzę Ci miłej zabawy i sukcesów! 

          Twoja Żabka 

Zadanie 1. Półka z zabawkami      (0 – 4  punktów) 
 

Na półce stoją cztery zabawki, każda w innym kolorze. 

Żyrafa jest bliżej spychacza  niż  lalki. Żyrafa jest też bliżej  domku  niż  spychacza. Zabawka w 

kolorze zielonym stoi bliżej białej niż zabawka brązowa - białej. Zabawka biała jest bliżej czerwonej 

niż zabawka zielona - białej. Obok lalki stoi  czerwona zabawka. 

W jakiej kolejności stoją zabawki na półce i w jakich są kolorach? Odpowiedź wpisz poniżej. 

 
 

 

   

 

Zadanie 2. Wierszyk o kocie (zadanie z poprzedniej edycji)  (0 – 5  punktów) 

 

Podkreśl wszystkie wyrazy z błędami w poniższym wierszyku, a następnie napisz je 

poprawnie. 

 
Wlaz kotek na puotek, ale nie zamruga, 

bo by ta piosenka była niezbyd długa. 

Kot rzałośnie miałczy oraz grzbiet wygina, 

Nadeszła karmienia zwieżątek godzina. 

Nie chce on śmietany w misce ani mleka, 

Wolał by węgoża, lecz się niedoczeka. 
 

 

Zadanie 3. Zdania       (0 – 10  punktów) 

 

Ułóż po 2 zdania z każdym z wyrazów z ramki, aby wykazać ich wieloznaczność. 
 

bój, gada, goli, lata, łata, oddali, pali, sól, szyje, tył 
 

Zadanie 4. Wykreślanka geograficzna     (0 – 6  punktów) 
 

W każdym punkcie wykreśl  jeden  wyraz,  który z pewnego geograficznego  powodu nie 

pasuje do pozostałych. 

A. Moskwa, Lizbona, Barcelona, Warszawa 

B. Litwa, Łotwa, Somalia, Estonia 

C. Sycylia, Malta, Marsylia, Kreta 

D. Prosna, Sekwana, Soła, Warta 

E. Monachium, Berlin, Frankfurt, Luksemburg 

F. Łódź, Swarzędz, Warszawa, Szczecin 

 



Zadanie 5. –arz czy –aż?       (0 – 10  punktów) 

Odgadnij 10 wyrazów zakończonych na –arz lub - aż, wpisz je w odpowiednie miejsca 

w diagramie (1 litera w 1 kratkę). 

A. - lubi grać w karty 

B. - buduje domy z cegły 

C. - bierze udział w zbiorze plonów 

D. - jest morskim piratem 

E. - lecznicze ugniatanie ciała  

F. - uroczyste otwarcie wystawy 

G. - produkuje nagrobki 

H. - maskowanie jakiegoś obiektu 

I.    - badanie opinii grupy ludzi 

J.    - jedna sztuka 

       -arz 

   -aż 
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      -aż 

      -aż 

       -arz 

       -arz 

 
 

Zadanie 6.  Nowe słowa       (0 – 5  punktów) 

Przestaw litery w wyrazach w pierwszej kolumnie w taki sposób, by uzyskać słowo, 

odpowiadające znaczeniu w drugiej kolumnie tabeli i zapisz je w ostatniej kolumnie: 

KABEL element konstrukcyjny budowli  

SKAŁA przychylność, względy  

LASKA miara, rozmiar  

LARWO wartość, zaleta  

TALON atak samolotów  
 

 

Zadanie 7. Pomieszane bajki        (0 – 10 punktów) 

Rozdziel dwie pomieszane ze sobą bajki Ignacego Krasickiego: „Żółw i mysz” oraz 

„Słowik i szczygieł”. Każdą bajkę  przepisz wraz z tytułem, a w wykropkowane miejsca 

wpisz właściwych bohaterów (w odpowiedniej formie). 

Lepiej krótko, a dobrze, niż długo, a miernie”. 

Że zamknięty w skorupie niewygodnie siedział, 

„Miej ty sobie pałace, ja mam domek ciasny; 

Rzekł ………………….. do …………………., który cicho siedział: 

Żałowała ……………….. ……………..; …………….. jej odpowiedział: 

„Co mi dała natura, wypełniam to wiernie. 

„Szkoda, że krótko śpiewasz”. ………………….. odpowiedział: 

Prawda, nie jest wspaniały – szczupły, ale własny”. 


