
1 
 

Mi ędzyszkolna Liga Przedmiotowa 
PŁOCK 2011 

 
 
 

Zadania konkursowe z zakresu edukacji polonistycznej 
dla klasy II 

 
 
 
 
 

Witamy Ci ę na XVII 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 60 minut. 

                                                                

Życzymy powodzenia! 
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Dlaczego żaba zakład przegrała? 
 
    Na zielonej łące, nad niebieską rzeczką, spotkał się raz konik polny z zieloną 

żabą – skrzeczką. 

    - Dzień dobry, kumie kochany! Co słychać? 

    -Ano dokuczają nam bociany! Mnie gonił po łące całej! 

    - Nic dziwnego – kum taki gruby, okazały! Kąsek to nie lada, bocian takich 

zjada! 

    - I kumie nic nie brakuje! 

    -Toteż ja przed bocianem – hyc, do wody i nurkuję! 

    -Ja się bronię dobrym słuchem, bo teraz, o wiośnie, słyszę, jak się bocian 

skrada i… jak trawa rośnie! 

    -Rech!... Rech!... Rech!... To po prostu śmiech! 

    -Co, kuma nie wierzy? Jeśli mi kto uszy zatka, to też słyszę jak należy! 

    -Rada!... Rada!... Rada!... To po prostu kpiny!...  Opaskę z sitowia na głowę 

ci wkładam – teraz nic nie usłyszysz, jak się bocian skrada! 

    Słonko grzeje, łąka, rzeka… Kto też wygra?  Żaba czeka. 

    Konik z owiązanym czółkiem wdrapał się na lepką smółkę. 

    Żaba patrzy, siedzi w trawie… 

    Wtem – Hoop!... Przez pół łąki prawie pasikonik nagle skoczył! 

    Żaba wytrzeszczyła oczy – a bocian tuż!... Łąką kroczy. 

    Kiedy już minęła trwoga – pasikonik z łąki skacze: 

    - Cóż, przegrałaś, kumciu droga!... Ale przecież nie wiedziałaś, że ja uszy 

mam na nogach! 

 
Maria Kownacka, Razem ze słonkiem, Wiosna, WSiP 1976 
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Zadanie 1.  

Na łące spotkali się 
A. bocian i żabka. 
B. konik polny i żabka. 
C. konik polny i bocian. 
D. kret i konik polny. 

 
Zadanie 2. 

Żaba przegrała zakład, ponieważ 
A. konik polny oszukał. 

B. konik polny usłyszał  bociana i w porę odskoczył. 

C. konik polny nie usłyszał bociana i odskoczył. 

D. bocian  nie przyszedł na łąkę. 

Zadanie 3. 

Narząd słuchu u konika polnego znajduje się 
          A. na czółkach. 

B. na głowie. 
C. na skrzydełkach. 
D. na odnóżach. 

  

Zadanie 4.  

Z podanych zdań wypisz po dwa rzeczowniki i czasowniki. Określ ich liczbę. 

Ano dokuczają nam bociany! Mnie gonił po łące całej! 

 

 Liczba  

  

Rzeczowniki   

   

Czasowniki   
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Zadanie 5. 

Określ rodzaje gramatyczne podanych rzeczowników.  

konik – rodzaj ………………….. 

czółko – rodzaj …………………. 

smółka – rodzaj ………………… 

 

Zadanie 6. 

Z rozsypanki wyrazowej ułóż i zapisz dwa zdania. Wykorzystaj wszystkie 

wyrazy. 

  słonko, słychać, przygrzewa,  nad łąką,  i , trzmiela, brzęczenie, świerszcza 

 

1 )  . … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .  

2 )  … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … . .  

Zadanie 7. 

Postaw na końcu zdań odpowiednie znaki interpunkcyjne. 

Konik polny wydaje dźwięki pocierając tylnymi nogami o pokrywę skrzydełek 

Czy słyszysz te dźwięki 

Nie rozmawiać w czasie koncertu 

 

Zadanie 8. 

Wyjaśnij pisownię wyrazów, dopisując po jednym wyrazie pokrewnym. 

czółko     -    ………………………………… 

smółka    -   …………………………………. 

wierzy     -   …………………………………. 

Zadanie 9. 

Rozwiń zdanie, dodając co najmniej dwa wyrazy. 

Konik polny skacze. 
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…………………………………………………………………………………… 

Zadanie 10. 

Z podanych par  zdań pojedynczych utwórz po jednym zdaniu złożonym, dodając 
jeden wyraz. 
 
Głodny bocian dostojnie przechadzał się po łące. Wszystkie żabki czmychnęły  
do stawu. 
…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………. 

Cała łąka złociła  się w słońcu. Rosło tam mnóstwo kaczeńców. 

………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………….. 

 

Zadanie 11. 

 W puste miejsca wpisz odpowiednie spółgłoski miękkie. 

   ś/si                    ć/ci                     ź/zi                   ń/ni                       dź/dzi 

 

….ano                  bo….ki                 ba….e                 ba….ka                     ….upla 

 

wie….                  ….ma                   .…ółka                .…ebo                       ź.…bło 

 

Zadanie 12. 

Do podanych wyrazów dopisz ich inne formy w taki sposób, aby uzasadnić 
pisownię podkreślonych liter.  
 
ślad   - ………………………..                       bródka  - ……………………….. 

dziób - ………………………..                       żabka     - ……………………….. 

 

Zadanie 13. 

Utwórz rodzinę wyrazów (dopisz  po 3 wyrazy). 

 

chodzi  - …………………….,   …………………….,   …………………….    

wiatr     - …………………….,   …………………….,   …………………….   
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Zadanie 14. 

Do podanych wyrazów dopisz wyrazy o znaczeniu:  

A.  przeciwnym (nie stosuj przeczenia „nie”)               B.   podobnym 

łatwy          - …………………..                               ciekawy - ……..…………… 

słoneczny  - ……………………                              wielki - …………………… 

gorzki        - ……………………                             uprzejmy- …………………. 

 

Zadanie 15. 

Uzupełnij tabelkę wg wzoru: 

 

Wyraz Sylaby Ile liter? Ile głosek? 

żaba ża-ba 4 4 

rzęsa    

poziomka    

chwast    

 

 

Zadanie 16. 

Podkreślone wyrazy w nawiasach zastąp skrótami. 

           Kasia  interesuje się owadami. Posiada własną ich kolekcję. Dziś dostała 

kolejny eksponat. Jego szczegółowy opis znalazła w Encyklopedii przyrodniczej  

(na stronie 333.)…………………………..  . Teraz umieści go w swoim katalogu, 

nadając mu (numer 24.) …………………………. .  

Niedaleko jej domu, przy (ulicy Słonecznej) …………………………., można obejrzeć 

wystawę owadów egzotycznych.  

 



7 
 

Zadanie 17. 

Napisz tytuł książki, któr ą ostatnio czytałeś. 

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

Zadanie 18. 

Uzupełnij list napisany przez Żabkę, wstawiając w odpowiednie miejsca wyrazy  
z ramki. Pamiętaj o zachowaniu poprawności ortograficznej. 
 

cię, ci, ty, serdecznie, drogi, mojej 

 

………………. Kumie! 

Dziękuję  ………………. bardzo za odwiedziny na ………………. łące.  Ogromnie 

cieszę się, że to ………………. wygrałeś nasz zakład. Zapraszam  ………………. do 

mnie, gdy znów będziesz w okolicy.  

Pozdrawiam   ………………. 

Żabka 

Zadanie 19. 

Wskaż szereg, w którym wyrazy ułożone są w kolejności alfabetycznej. 

A. bąk, bąbel, błękit, brzeg, burza 

B. dziupla, dąb, dół, dwór, dzień 

C. kaczątko, kałuża, kłótnia, konik, koncert 

D. chata, chłód chrust, chrząszcz, chwast 

 
Zadanie 20. 

Skreśl niepotrzebne litery. 

            Wstał śliczny kwietniowy dzień. Ciepły wiet(ż/rz)yk delikatnie poruszał 

listkami i gałązkami d(ż/rz)ew. Słońce zachęcało do pieszych wędr(u/ó)wek. 

            Rodzina (H/Ch)alinki i Michała wybrała się na wiosenną p(ż/rz)echadzkę. 

Wszyscy zawędrowali nad (ż/rz)ekę płynącą wzdłuż łąki. Zmęczeni usiedli w cieniu 

okazałej  wie(ż/rz)by. Pat(ż/rz)yli na płynące po wodzie ł(u/ó)dki. Na dr(u/ó)gim 

b(ż/rz)egu  brodziły boćki. W g(u/ó)rze można było dostrzec fr(u/ó)wające 
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jask(u/ó)łki. P(u/ó)źnym popoł(u/ó)dniem cała rodzina wr(u/ó)ciła do domu. Zostawiła 

po sobie po(ż/rz)ądek i nie zakł(u/ó)ciła spokoju p(ż/rz)yrodzie.  


