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                                                                                                               KOD UCZNIA  

 

 

 

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

konkursowe z edukacji polonistycznej dla klasy III. 

 

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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Rycerze 

                Niełatwo było zostać rycerzem! Chłopcy z rycerskich domów w wieku 

siedmiu lat opuszczali rodzinny dom i przenosili się do innego zamku. Przechodząc 

pod opiekę pana (seniora), młody chłopak najpierw wiernie służył jako paź. Uczył się 

wtedy jazdy konnej, strzelania z łuku i dobrych manier. Następnie zostawał 

giermkiem. Opiekował się zbroją oraz bronią swojego mistrza i jego koniem. Nosił za  

nim tarczę, hełm i kopię, towarzyszył rycerzowi w turniejach, wojnach a nawet 

odważnie walczył u boku swego pana. Zdobywał w ten sposób doświadczenie  

i sumiennie przygotowywał się do stanu rycerskiego.  

                Ceremonia przyjęcia do stanu rycerskiego nosiła nazwę pasowania na 

rycerza. Kandydat brał zimną kąpiel, przywdziewał prostą, białą tunikę, następnie 

spędzał całą noc w kościele na modlitwach. Ta całonocna modlitwa nazywała się 

czuwaniem. Pasowanie na rycerza było wielką uroczystością. Mężczyzna otrzymywał 

ozdobny pas (stąd nazwa obrzędu: pasowanie), do którego przyczepiony był miecz.                             

                   Rycerze musieli postępować według zasad ujętych w tzw. „kodeks 

rycerski”. Zgodnie z nim musieli odznaczać się honorem i odwagą na polu walki, 

swych wrogów traktować sprawiedliwie i z szacunkiem. Kodeks określał również 

reguły zachowania się wobec dam. Od momentu pasowania, rycerz, gotów do walki  

i poświęceń, służył ważnym sprawom.  

                  Ludzie podziwiali rycerzy – ich kosztowne stroje i wspaniałe zbroje. 

Jednak  źródłem prawdziwego zachwytu były czyny rycerzy, walki i pojedynki 

dowodzące wierności kodeksowi honorowemu. Bo honor był największą świętością 

rycerza. Dla wielu lepiej było zginąć, niż splamić honor! Sławiono  wielkie czyny, 

męstwo, niezwykłe życie, niekiedy trudne losy rycerzy. Śpiewali o nich pieśniarze, 

opisywali poeci, opowiadali wędrowcy i gawędziarze. Najsłynniejszym polskim 

rycerzem był Zawisza Czarny, który odznaczył się wielką odwagą w bitwie  

z Krzyżakami pod Grunwaldem. Jego prawość i słowność stały się przysłowiowe -

mówimy, że można polegać na kimś jak na Zawiszy.  

 

Langley A., Macdonald F.,  Walker J., Historia, 500 faktów i ciekawostek, SAMP Edukacja I Informacja, Warszawa 2004 
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Zadanie 1. 

Chłopcy, by zostać rycerzami, przechodzili spod opieki rodziców pod opiekę 
seniora w wieku 

A. ośmiu lat, stając się giermkami. 
B. siedmiu lat, stając się paziami. 
C. czternastu lat, stając się giermkami. 
D. sześciu lat, stając się paziami. 

 

Zadanie 2. 

Ceremonia przyjęcia do stanu rycerskiego odbywała się poprzez 

A.  czuwanie. 
B. pasowanie. 
C. ślubowanie. 
D. przyrzeczenie. 

 

Zadanie 3. 

Najsłynniejszym polskim rycerzem był 

A. Roland. 
B. Zawisza Śmiały. 
C. Zawisza Czarny. 
D. Zawisza Wielki. 

 

Zadanie 4. 

Na podstawie tekstu napisz dwa zdania mówiące o tym, czym dla rycerza był 
honor. 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………. 
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Zadanie 5. 

Wyjaśnij, co oznacza powiedzenie: polegać na kimś jak na Zawiszy.  

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

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

Zadanie 6. 

Znajdź w tekście trzy czasowniki i ułóż z nimi po jednym zdaniu oznajmującym, 
pytającym i rozkazującym. 

czasowniki:    ………………………   ………………………   ……………………… 

zdanie oznajmujące: …………………………………………………………………… 

zdanie pytające:         …………………………………………………………………… 

zdanie rozkazujące:   …………………………………………………………………… 

 

Zadanie 7. 

Określ rodzaj podanych rzeczowników. 

broń                     - rodzaj …………………………………. 

kąpiel                  - rodzaj …………………………………. 

wędrowiec          - rodzaj …………………………………. 

męstwo               - rodzaj …………………………………. 

 

Zadanie 8. 

Rozwiń zdanie, dodając jeden przymiotnik i jeden przysłówek. 

Rycerz walczy.  
 

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

Wypisz z tekstu po trzy przykłady rzeczowników, przymiotników i przysłówków. 

 
Rzeczowniki 

 

 
Przymiotniki 

 
Przysłówki 

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 

Zadanie 10. 

Określ czas, osobę i liczbę następujących czasowników: 

 
Czasownik 

 

 
Czas 

 
Osoba 

 
Liczba 

służy 
 

   

znalazłem 
 

   

jedziecie 
 

   

opowiedzą 
 

   

 

Zadanie 11. 

Do podanych form czasowników w rodzaju męskim dopisz formy w rodzaju 
żeńskim i nijakim. 

 

Rodzaj męski                             Rodzaj żeński                              Rodzaj nijaki 

wziął                                  ……………………………..       ………………………….. 

minął                                 ……………………………..       ………………………….. 

krzyknął                            ……………………………..       ………………………….. 

usnął                                  ……………………………..       ………………………….. 
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Zadanie 12. 

Od podanych przymiotników utwórz stopień wyższy i najwyższy. 

waleczny          -     …………………………….    -   ……………………………. 

zły                    -     …………………………….    -   ……………………………. 

błyszczący       -     …………………………….    -   ……………………………. 

 

Zadanie 13. 

Dopisz przymiotniki o znaczeniu przeciwnym. Nie używaj przeczenia nie. 

odważny -  ……………………………. 

trudny     -  ……………………………. 

smutny     -  ……………………………. 

 

Zadanie 14. 

Do podanych wyrazów dopisz po dwa wyrazy pokrewne. 

rycerz      -  …………………………….,  ……………………………. 

ochrona     -  …………………………….,  ……………………………. 

książę        -  …………………………….,   ……………………………. 

 

Zadanie 15.  

Z podanych zdań pojedynczych utwórz i zapisz dwa zdania złożone. 
 

Bartek interesuje się rycerzami. Tata zabiera go na turnieje rycerskie. 

Ostatnio był w Malborku.  Podziwiał zamek krzyżacki. 

…………………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………....... 
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Zadanie 16. 

Do podanych wyrazów dopisz przeczenie nie. Zapisz powstałe wyrazy. 

wierny             - …………………………….. 

pada                 - …………………………….. 

zwyciężył        - …………………………….. 

cierpliwy         - …………………………….. 

 

Zadanie 17. 

Wpisz liczebnik dwa w odpowiednich formach. 

Do walki turniejowej stanęło ………………….. najdzielniejszych rycerzy. 

Potyczka na kopie odbywała się konno, między ………………….. rycerzami. 

Rycerze prezentowali swą zręczność przed królem i jego …………………. pięknymi 

córkami. 

Zadanie 18. 

Napisz słownie liczby: 

59     - ………………………………………………………. 

619    ………………………………………………………. 

Zadanie 19. 

Od podanych przymiotników utwórz i zapisz przysłówki. 

krótkie   - ……………………………. 

dzielne  - ……………………………. 

bogate   - ……………………………. 
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Zadanie 20. 

Informacje o dawnych dziejach, wielkich bitwach i sławnych rycerzach  
znajdziemy 

A. w książkach przyrodniczych. 

B. w książkach historycznych. 

C. w książkach fantastycznych. 

D. w poradnikach. 

 

Zadanie 21. 

Skreśl niepotrzebne litery. 

             Bartek (ch,h)ętnie czyta ksią(rz,ż)ki, kt(ó,u)rych gł(ó,u)wnymi bo(ch,h)aterami 

są mę(rz,ż)ni ryce(rz,ż)e. Ryce(rz,ż) bez (rz,ż)adnego na(rz,ż)ekania m(ó,u)siał 

zakładać cię(rz,ż)ką zbroję i (ch,h)ełm na głowę. Do uzbrojenia należały także: miecz 

zawieszony na gr(ó,u)bym, sk(ó,u)rzanym pasie, tarcza i top(ó,u)r. Sławę ryce(rz,ż)e 

zdobywali w wielkich bitwach toczonych przez zwa(si,ś)nionych władc(ó,u)w   

i kr(ó,u)l(ó,u)w.  Z odwagą ude(rz,ż)ali na p(rz,ż)eciwnik(ó,u)w. Walczyli i nie 

my(si,ś)leli o po(ch,h)wałach. Zaciekle bronili swoich towa(rz,ż)yszy  

i (ch,h)orągwi. Tr(ó,u)dne, dł(ó,u)gie i (ch,h)onorowe walki z niep(rz,ż)yjacielem były 

wyda(rz,ż)eniami, kt(ó,u)re p(ó,u)źniej opiewane były w pie(si,ś)niach i poematach. 

Kr(ó,u)lowie i (ch,h)etmani swych bo(ch,h)aterów (ch,h)ojnie wynagradzali. 

T(ch,h)órzliwi ryce(rz,ż)e okrywali się (ch,h)ańbą lub wtrącani byli do lo(ch,h)ów. 

              Bartek najbardziej ceni postać Zawiszy Czarnego, kt(ó,u)rą przyjął za 

wz(ó,u)r. Uwa(rz,ż)a, że ka(rz,ż)dy mę(rz,ż)czyzna powinien być tak samo słowny   

i odwa(rz,ż)ny. Czasami, kiedy wieczorem pr(ó,u)buje zasnąć, ma(rz,ż)y, (rz,ż)eby 

choć na (ch,h)wilę wr(ó,u)ciły dawne czasy. 
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Zadanie 22. 

Uczniowie kasy trzeciej przygotowali przedstawienie pt. „Rycerze i rabusie”. 
Zredaguj zaproszenie na ten spektakl. Pamiętaj, aby zawierało wszystkie 
niezbędne informacje. 

 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

Zadanie 23. 

Przeczytaj uważnie tekst. Podziel go na zdania, poprawiając literę na początku  
i wstawiając brakujące znaki interpunkcyjne. 
 

Za kilka dni wystawiamy nasz spektakl a tu jeszcze tyle pracy chłopcy  od kilku dni 

wciąż robią miecze hełmy i tarcze każdy z nich chce zaprezentować się jak najpiękniej 

a co z dekoracją potrzeba  przygotować karetę tron dla króla zrobić z czegoś kilka 

drzew i znowu wszystko na głowach dziewczyn na szczęście my zawsze mamy dobre 

pomysły  
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Zadanie 24. 

Wymyśl i napisz legendę o powstaniu Twojej miejscowości, w której jednym  
z bohaterów będzie rycerz. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………….. 


