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Zadania konkursowe z zakresu edukacji polonistycznej 

dla klasy III 

  
 

Witamy Ci ę na XVII 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 poprawne 

odpowiedzi. 

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! 

 

 

 

 

 

 



Tatry 

            Tatry to najwyższe polskie góry. Leżą w centralnych Karpatach, na południu 

naszego kraju, na granicy ze Słowacją. Wysokie szczyty zbudowane ze skał 

poprzedzielane są dolinami. Największe z nich to dolina Kościeliska  

i Chochołowska. Wysoko w górach można natknąć się na jeziora nazywane stawami  

z krystalicznie czystą wodą. Przyrodę najwyższych polskich gór chroni Tatrzański 

Park Narodowy. W Tatrach nie wolno niczego zrywać, łamać i niszczyć. Nie wolno 

też płoszyć zwierząt. 

               Roślinność porastająca zbocza gór tworzy charakterystyczny piętrowy układ. 

Na samym dole znajduje się piętro lasów mieszanych, czyli regiel dolny oraz lasów 

iglastych, czyli regiel górny, sięgające do wysokości około 1500 m. Powyżej zaczyna 

się piętro kosodrzewiny - gatunku krzaczastej sosny. Ponad nimi rozciągają się hale. 

Najwyższe partie gór, prawie pozbawione roślinności, tworzą turnie, czyli strome 

skaliste ściany.  

               Najpopularniejszym tatrzańskim szczytem jest Kasprowy Wierch, na którym 

stoi kamienny budynek obserwatorium meteorologicznego. Rozciąga się  stąd jedna  

z najpiękniejszych tatrzańskich panoram, zarówno na polską, jak i słowacką stronę. 

             W Tatrach bardzo dobrze rozwinięta jest sieć szlaków turystycznych oraz tras 

narciarskich. Nad bezpieczeństwem licznie odwiedzających góry turystów czuwają 

ratownicy TOPR - Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. 

            U stóp Tatr leży Zakopane, miasto nazywane zimową stolicą Polski. Stanowi 

ono doskonałą bazę turystyczną dla osób wybierających się w wysokie góry, natomiast 

zimą  staje się centrum polskiego narciarstwa. W Zakopanem znajduje się największa 

skocznia narciarska - Wielka Krokiew, na której wiele sukcesów odniósł nasz 

najsłynniejszy skoczek – Adam Małysz. 

M. Baranowska, T. Janecki, Polska szkolna encyklopedia przyrodniczo – krajoznawcza, Publicat S.A. 

 

 



Zadanie 1. 

Zaznacz wszystkie zdania prawdziwe. 

A. Jeziora w Tatrach nazywane są stawami.  
B. W tatrzańskich lasach mieszanych powszechnie występuje kosodrzewina.                                 
C. Dolina Kościeliska jest najmniejszym, ale najpiękniejszym zakątkiem Tatr. 
D. TOPR czuwa nad bezpieczeństwem turystów.          

     

Zadanie 2.     

Na Kasprowym Wierchu znajduje się  

A. obserwatorium astrologiczne. 
B. obserwatorium meteorologiczne.   
C. planetarium. 
D. wieża widokowa.         

 
 

Zadanie 3. 

Turnie  to 

       A. hale, na których wypasane są owce. 
 B. strome, skaliste górskie ściany.       
C. skocznie narciarskie. 
D. turystyczne szlaki.                 
 
 

Zadanie 4.                                                                                  

Dlaczego Zakopane uważane jest za zimową stolicę Polski? 

…………………………………………………………………………………………...

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

Zadanie 5. 

Na końcu zdań postaw odpowiednie znaki interpunkcyjne. Określ rodzaje zdań. 

Kozice, świstaki i niedźwiedzie są objęte ochroną    

                                                           rodzaj zdania ………………………………….. 

Gdzie mogę kupić przewodnik turystyczny po Tatrach  

                                                          rodzaj zdania …………………………………….. 

Nie schodzić ze szlaku  

                                                          rodzaj zdania…..…………………………………. 



Zadanie 6. 

Rozwiń zdanie, dodając przysłówek i przymiotnik. 

Kozica  skacze. 

 

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

 

Zadanie 7. 

Dopisz pięć wyrazów pokrewnych. 

góra  -  …………………………,  ……………….….………,  …………….…………,        

            …………………………,  ……………….….…….. 

 

Zadanie 8. 

Podane zdania pojedyncze przekształć na zdanie złożone. 

W Dolinie Kościeliskiej znajduje się największe w całych Tatrach skupisko jaskiń.  
Nie wszystkie udostępnione są turystom. 

 
………………………………………………………………………………………… 

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

Zadanie 9. 

Podane zdanie złożone przekształć na zdania pojedyncze. 

Ogromną popularnością wśród odwiedzających Dolinę Chochołowską cieszy się  

tzw. szlak papieski, którym wędrował Ojciec Święty w czasie swojej wizyty w Polsce. 

…………………………………………………………………………………………

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

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

 

Zadanie 10. 



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

charakterystycznym tatrzańskim szczytem jest Giewont który ma 1894 m wysokości  

opadają z niego strome niebezpieczne dla turystów ściany skalne  na wierzchołku 

Giewontu stoi piętnastometrowy stalowy krzyż który widać aż z Zakopanego Giewont 

stanowi najpopularniejszy cel tatrzańskich wycieczek 

 

Zadanie 11. 

Określ stopień przymiotników: 

bezpieczny szlak    – stopień …………………………… 

najwyższy szczyt    – stopień …………………………… 

tańsza mapa           – stopień …………………………… 

większa przełęcz    – stopień …………………………… 

 

Zadanie 12. 

Wskaż wszystkie przymiotniki, które się nie stopniują. 

A. kwaśny 

B. tygodniowy 

C. drewniany 

D. twardy 

 

Zadanie 13. 

Z podanego tekstu wypisz po 3 rzeczowniki, czasowniki, przymiotniki   
i przysłówki. 
 
Turyści wyruszają na pieszą wędrówkę po górach. Ze schroniska wyszli punktualnie  

o dziewiątej. Idą niebieskim szlakiem. Mają przed sobą sześć długich godzin marszu. 



Zręcznie omijają wystające na szlaku kamienie i korzenie drzew. Maszerują lekko  

i równo.  

Rzeczowniki Czasowniki Przymiotniki Przysłówki 

    

    

    

 

Zadanie 14. 

Od podanych wyrazów utwórz czasowniki rodzaju żeńskiego i nijakiego. 

podziwiać            -  ……………………..………….    ……………..…………………… 

będę zwiedzać    -   ……………………………..   ………………………………. 

 

Zadanie 15. 

Określ czas, osobę i liczbę podanych czasowników. 

Czasownik Czas Osoba Liczba 

zdobyliście    

wybierzemy się    

spakuję  się    

odpoczywa    

 

Zadanie 16. 

Uzupełnij zdania różnymi formami czasownika „wziąć” w czasie przeszłym. 

 

Na wycieczkę dzieci  …………………….  ze sobą  mapy. 

Bartek …………………………. dwadzieścia złotych, za które kupi  pamiątki. 

Bartku, czy   ……………………………… ze sobą coś do picia? 



Kasia  nie zapomniała …………………………… ze sobą kurtki przeciwdeszczowej. 

 

 

Zadanie 17. 

Podane liczby napisz słownie. 

19     -   ………………………………………………………………………………… 

965  -    ………………………………………………………………………………… 

 

Zadanie 18. 

Wpisz małą lub wielką liter ę. 

wysokie    (T, t)     …atry 

(A, a)      ….lpejskie      czekoladki                  

(Z, z)        …akopiańskie    oscypki 

(T, t)        …atrzańskie   szlaki 

 

Zadanie 19. 

Wskaż wyrazy, w których  należy wpisać „u”. 

A. kryj…wka 

B. ekip…nek 

C. zas…wka 

D. muze…w 

 

Zadanie 20. 

Skreśl niepotrzebne litery. 

Uczniowie klasy t(ż/rz)eciej pojechali na a(ł/u)tokarową wycieczkę do Zakopanego.   

Po zwiedzeniu stolicy Tatr każdy mógł k(u/ó)pić pamiątki. K(ż/rz)yś wybrał 

sk(u/ó)(ż/rz)ane kierpce dla siost(ż/rz)yczki, a Katarzyna (ch/h)aftowaną (ch/h)ustkę dla 

babci. Atrakcją dla wszystkich było pr(u/ó)bowanie wędzonych oscypków. Jednak 

najmilej wszyscy wspominają piesze wędr(u/ó)wki po g(u/ó)rskich szlakach. Dziewczynki 



podziwiały kwitnące krok(u/ó)sy. Chłopcy obserwowali pasące się na (ch/h)ali stada 

owiec. Małym t(u/ó)rystom dawała się we znaki zmienna pogoda. Jednak nikt nie 

na(ż/rz)ekał. Podczas bu(ż/rz) znajdowali s(ch/h)ronienie w g(u/ó)ralskich (ch/h)atach. 

Nad bezpieczeństwem wszystkich czuwał wy(ch/h)owawca. 

 


