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                                                                                                               KOD UCZNIA  

 

 

 

Witamy Ci ę na XVI Mi ędzyszkolnej Lidze Przedmiotowej. Przed Tobą zadania 

konkursowe z edukacji polonistycznej dla klasy II. 

 

Instrukcja  

 

1. Przeczytaj bardzo dokładnie teksty i polecenia. 

2. W zadaniach z odpowiedziami: A, B, C, D zaznacz znakiem x poprawną 

odpowiedź. 

3. Jeżeli się pomylisz, możesz błędną odpowiedź otoczyć kółkiem  

i zaznaczyć inną. 

4. W zadaniach, które wymagają dłuższej odpowiedzi, wpisz ją  

w wykropkowanych miejscach. 

5. Na wykonanie zadań masz 90 minut. 

                                                                

Życzymy powodzenia! 
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Nowina (fragment) 

             Wszystko zaczęło się od tego, że tatuś przyszedł na obiad z nowiną  
o przeprowadzce. Oczywiście jest to nowina nie byle jaka – zmiana mieszkania. 
Cała rodzina miała się przeprowadzić do pięknego mieszkania w nowym domu. 
Miało to być mieszkanie nie tylko ładniejsze, ale i większe, i z balkonem. 

           Wszyscy bardzo ucieszyli się tą nowiną i od razu zostało ustalone,  
że przeprowadzka odbędzie się za tydzień i że trzeba już zabierać się  
do pakowania rzeczy. Poza tym mama i tatuś postanowili, że natychmiast  
po obiedzie pojadą obejrzeć to nowe mieszkanie, a Karolcia z nimi nie pojedzie, 
ponieważ ma dużo lekcji do odrobienia. Oczywiście nie było  
to najprzyjemniejsze – bo Karolcia wolałaby zobaczyć to mieszkanie  
z balkonem zamiast uczyć się tabliczki mnożenia, ale trudno. Karolcia nieraz już 
się przekonała, że nie zawsze robi się same przyjemne rzeczy. 

         (…) A potem, już w następnych dniach, było tylko pakowanie  
i pakowanie. Wszyscy byli ogromnie zajęci i przejęci przeprowadzką. Karolcia 
również była zajęta – musiała przecież w jednej ze skrzyń przywiezionych  
z takiego biura, które załatwia przeprowadzki, ułożyć swoje książki i zabawki. 
Tatuś, co prawda trochę się skrzywił, gdy zobaczył, że Karolcia wkłada  
do skrzyni starannie zawiniętą w chusteczkę Ewelinkę, tę najbardziej biedną  
z lalek – zupełnie prawie wyłysiałą, ale Karolcia spojrzała na tatusia tak 
błagalnie, że dał spokój wszelkim wymówkom. Zwłaszcza, że mama 
powiedziała: „Niech zabierze tę biedną Ewelinkę. Jest do niej bardzo 
przywiązana”.                   

                I w ten sposób nadszedł dzień przeprowadzki na nowe mieszkanie. 

            Teraz trzeba by tylko jeszcze powiedzieć coś o tym właśnie mieszkaniu. 
Otóż mieściło się ono w nowych i jak tatuś zapewniał – niezwykle ładnych 
blokach mieszkalnych przy ulicy Kwiatowej. Dom ma numer dwadzieścia.  
A mieszkanie siedem. I mieszkanie jest na pierwszym piętrze. Z balkonem. 

           Tak, to zapowiadało się zupełnie dobrze. Tak dobrze, że Karolcia już nie  
mogła doczekać się dnia przeprowadzki. I nawet w kalendarzu na tej kartce,  
która oznaczała ten ważny dzień, narysowała czerwony kwiatek. 

           Jakoż dzień ten w końcu nadszedł. I okazał się dniem nie tylko tak 
ważnym, jak to Karolcia przypuszczała, ale jeszcze ważniejszym. Naprawdę 
zupełnie niezwykłym. 

 
                                                                              Maria Krüger, Karolcia, Wydawnictwo Siedmiogród, Wrocław 2006 
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Zadanie 1. 

Przeprowadzka miała odbyć się 

A. następnego dnia. 

B. za tydzień. 

C. w przyszłym miesiącu. 

D. kiedy rodzice otrzymają kredyt mieszkaniowy. 

 

Zadanie 2. 

Nowy adres Karolci to 

A. ul. Łąkowa 7 m. 20 

B. ul. Kwiatowa 7 m. 20 

C. ul. Łąkowa 20 m. 7 

D. ul. Kwiatowa 20 m. 7 

 

Zadanie 3. 

Swoje książki i zabawki Karolcia pakowała do 

A. walizek. 

B. kartonowych pudeł przywiezionych z biura taty. 

C. skrzyń.  

D. wiklinowych koszy. 

 

Zadanie 4. 

Napisz, w jaki sposób Karolcia zaznaczyła w kalendarzu dzień przeprowadzki. 

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

.......................................................................................................................................... 
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Zadanie 5. 

Z podanych wyrazów ułóż i zapisz dwa zdania. 

 

tabliczki, nie mogła, mieszkania, musiała, mnożenia,  Karolcia,   obejrzeć, nowego, uczyć się 

 

…………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………... 

 

Zadanie 6. 

Określ rodzaj zdań (oznajmujące, rozkazujące, pytające). 

Spakuj swoje zabawki!                                              -    zdanie ………………………. 

Kto ma klucze do mieszkania?                                   -   zdanie………………………… 

Cieszę się, że w nowym mieszkaniu będzie balkon.   -  zdanie………………………… 

 

Zadanie 7. 

Rozwiń zdanie za pomocą trzech przymiotników. 

Mieszkanie będzie duże. 

…………………………………………………………………………………………... 

 

Zadanie 8. 

Z podanych zdań pojedynczych utwórz zdanie złożone, dodając jeden wyraz. 

Mama pozwoliła zabrać lalkę Ewelinkę. Karolcia była do niej bardzo przywiązana. 

…………………………………………………………………………………………. 
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Zadanie 9. 

Do podanych wyrazów dopisz po dwa przykłady:  

• wyrazów o znaczeniu podobnym: 

czysty - …………………………………….,   ……………………………………. 

• wyrazów o znaczeniu przeciwnym: 

wesoły - …………………………………….,   …………………………………… 

 

Zadanie 10. 

W puste miejsca wpisz  wyrazy z ramki w odpowiedniej formie . 

ruchliwy,   kolorowy,   wygodny,   duży 

 

Nowe mieszkanie jest bardzo przyjemne. ………………. okno i balkon wychodzą  

na ………………….. ulicę, a pozostałe dwa okna na podwórze. Ulicą spieszą 

zamyśleni przechodnie, czasem przejeżdża autobus. Podwórko zaś  ma ładne, rozległe 

trawniki, na których są klomby z ……………….. kwiatkami  i …………………. 

ławeczki.  

 

Zadanie 11. 

Do podanych rzeczowników dopisz odpowiednie przymiotniki z ramki. Okre śl, 

jaki to rodzaj. 

zniszczona,     duże,     niebieski 

 

………………….……… mieszkanie     – rodzaj………………………..  

………………….………… lalka           – rodzaj……………………….. 

…………………….…….. koralik          – rodzaj………………………..  
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Zadanie 12. 

Utwórz rodziny wyrazów (dopisz po trzy przykłady). 

mieszkanie - …………………………………………………………………………….. 

praca - …………………………………………………………………………………... 

 

Zadanie 13. 

Z tekstu „Nowina” wypisz trzy rzeczowniki i trzy czasowniki. Określ ich liczbę. 

 

Rzeczowniki Liczba 

  

  

  

 

Czasowniki Liczba 

  

  

  

 

Zadanie 14. 

Wstaw brakujące spółgłoski miękkie. 

sło….ce                            .…imno 

.…ebo                              dło….e 

.…isza                             ....piew 
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Zadanie 15. 

Podaj  cztery przykłady wyjątków od reguły – po spółgłoskach: p, b, d, t, g, k, ch, j, w 

piszemy rz. 

…………………………………,   …………………………………., 

………………………………….,   …………………………………. 

 

Zadanie 16. 

Wyrazy z ó wpisz w odpowiednie kolumny tabeli. 

kółko, stróż, wiózł, ołówek, siódmy, róża, płótno 

 ó wymienne ó niewymienne 

  

  

  

  

 

Zadanie 17. 

Do podanych wyrazów dopisz przeczenie nie. Zapisz powstałe wyrazy. 

układa –                  …………………………………….. 

staranna –               …………………………………….. 

bezpieczna –          …………………………………….. 

pakuje –                 …………………………………….. 
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Zadanie 18. 

Napisz tytuły trzech czasopism dla dzieci. 

1. ……………………………………………. 

2. ……………………………………………. 

3. ……………………………………………. 

 

Zadanie 19. 

Skreśl niepotrzebne litery. 

Wszyscy z zapałem zabraliśmy się do pakowania (rz,ż)eczy. P(rz,ż)eprowadzka  

to w (rz,ż)yciu wielkie wyda(rz,ż)enie. Z mojego pokoju zabrano już ł(ó,u)żko, 

bi(ó,u)rko i p(ó,u)łkę na ksią(rz,ż)ki. Mama cały czas p(rz,ż)egląda swoje s(ó,u)kienki, 

f(ó,u)tra, (ch,h)ustki, bo nie może pomieścić ich w k(ó,u)frze. Tata szuka swoich 

na(rz,ż)ędzi. Pot(rz,ż)ebne mu są jakieś śr(ó,u)by. Robi się taki (ch,h)armider,  

że za (ch,h)wilę wybuchnie kł(ó,u)tnia. Do tego zawieruszyło się p(ó,u)dło  

z tale(rz,ż)ami i ły(rz,ż)kami. W końcu mama zaprowadziła po(rz,ż)ądek. Było już 

dość p(ó,u)źno i nikt nie uwa(rz,ż)ał za stosowne, by dalej mar(ó,u)dzić. Kiedy już 

wszystko było spakowane, wzięłam swoją ulubioną lalkę w kr(ó,u)tkiej, r(ó,u)żowej 

s(ó,u)kience  i z (rz,ż)alem po(rz,ż)egnałam  dawne mieszkanie.  
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Zadanie 20. 

Napisz list w imieniu  Karolci, w którym poinformuj esz swoją przyjaciółk ę  

lub przyjaciela o przeprowadzce. 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………….. 


