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Zadania konkursowe z zakresu edukacji polonistycznej 

dla klasy II 
 

 

 

                                                                                                                           KOD UCZNIA  

 

              Witamy Cię na XVIII Międzyszkolnej 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 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! 
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ŚWIAT MOTYLI  

 

Ludzie, jeśli myślą o motylach, widzą piękne ich skrzydła trzepoczące  

w słonecznym świetle. Jeśli myślą o ćmach (motylach nocnych), wyobrażają 

sobie szare stworzenia nocne rozbijające się o żarówkę. 

 

Motyle dzienne 

Ze względu na olśniewające kolory motyle należą do bardzo lubianych zwierząt 

na świecie. Wielu ludzi sadzi w swych ogrodach odpowiednie rośliny 

żywicielskie, aby zwabić motyle. 
 

Życie w słońcu 

Motyle potrzebują światła słonecznego do ogrzewania ciała. Jeżeli zobaczysz 

motyla zażywającego kąpieli słonecznej, pamiętaj, że to nie lenistwo, lecz 

zdobywanie energii do życia. 
 

Jak zbudowany jest motyl? 

Motyle mają trzy pary nóg, głowę, tułów i odwłok. Mają również dwie pary 

skrzydeł, wielkie oczy, czułki i narząd gębowy zwany ssawką. 
 

Czarodziejska przemiana 

Każdy motyl zaczyna życie jako jajo. Z jaja wykluwa się malutka larwa – 

gąsienica. Potem gąsienica kilkakrotnie zrzuca skórę, przeobraża się  

w poczwarkę okrytą twardą osłonką. Po pewnym czasie osłonka pęka i dorosły 

motyl powoli się z niej wydostaje. 
 

Dachówkowe skrzydła 

Skrzydło motyla jest pokryte tysiącami malutkich łusek różnych kolorów. Łuski 

zachodzą jedna na drugą jak dachówki na dachu, tworząc wspaniałe wzory. 
 

Jadowite motyle 

Niektóre z najbardziej kolorowych motyli nie muszą się kryć: wydzielają jad. 

Ptak, który spróbuje je zjeść, poczuje ohydny smak.  
  

Dobry sen 

Motyle, które żyją w zimniejszych regionach, zapadają w sen zimowy. Niektóre 

przeżywają zimę w postaci jaj, gąsienic lub poczwarek. Dorosłe osobniki innych 

gatunków zimują w jaskiniach, pod liśćmi, a nawet w domach.
1 

 

Rusałki 

Rusałki to grupa dziesięciu najpiękniejszych polskich motyli. Osiem z nich  

to motyle pospolite odwiedzające nasze ogrody: rusałka pawik, kratkowiec, 

admirał, osetnik, żałobnik, pokrzywnik, ceik i wierzbowiec.
2
   

 
1. John Still, Zdumiewające motyle,  Polska Oficyna Wydawnicza „BGW”, Warszawa 1991. 

2. Wiktor Majak, Rusałki, [w:] „Działkowiec” 2011, nr 8, Wydawnictwo „Działkowiec” Sp. z o.o. 
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Zadanie1. (1p.) 

Motyle mają  

A. jedną parę skrzydeł i trzy pary odnóży. 

B. jedną parę skrzydeł i dwie pary odnóży. 

C. dwie pary skrzydeł i trzy pary odnóży. 

D. dwie pary skrzydeł i dwie pary odnóży. 

 

Zadanie 2. (1p.) 

Każdy motyl zaczyna życie jako 

A. poczwarka.  

B. gąsienica. 

C.  jajo. 

D. larwa. 

 

Zadanie 3. (1p.) 

Dokończ zdanie. 

Dorosłe motyle do wysysania pokarmu – nektaru z kwiatów używają 

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

 

Zadanie 4. (1p.) 

Wskaż szereg,  w którym   nazwy  rusałek uporządkowane  są w kolejności 

alfabetycznej. 

A. osetnik, pawik, wierzbowiec, żałobnik 

B. pawik, kratkowiec, admirał, osetnik 

C. żałobnik, pokrzywnik, ceik, wierzbowiec 

D. admirał, ceik, osetnik, kratkowiec 
 

Zadanie 5.(1p.) 

Rozwiń zdanie, dodając co najmniej dwa wyrazy. 

Motyle latają. 

 

………………………………………………………………………………………… 

 

Zadanie 6.(2p.) 

Przekształć zdania pojedyncze w zdania złożone, dodając po jednym wyrazie. 

Motyle mają zmysły: wzroku, węchu i smaku. Są one zazwyczaj w innych częściach 

ciała niż u nas. 

 

…………………………………………………………………………………………..

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

Człowiek sprawdza smak językiem. Wiele motyli smakuje pokarm nogami. 

………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………... 
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Zadanie 7. (1p.) 

Przepisz  zdania, zastępując wyróżniony wyraz innym, o podobnym znaczeniu. 

 

Bartek polecił mi do przeczytania ciekawą książkę o motylach. 
 

…………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………….. 

Motyle występują we wszystkich barwach, jakie tylko można sobie wyobrazić. 
 

…………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………….. 

 

Zadanie 8. (1p.) 

Do podanych wyrazów dopisz wyrazy o znaczeniu  przeciwnym (nie używaj 

przeczenia nie). 
 

szybki        – ……………………………… 

piękny       –  ……………………………… 

duży           – ……………………………… 

 

Zadanie 9. (3p.) 

Określ rodzaje zdań. 

 

Zdanie  Rodzaj zdania 

Które motyle potrafisz nazwać?                         

Zrób  zdjęcie!                                                     

Najwięcej motyli można zaobserwować  

od połowy lipca. 
 

 

Zadanie 10. (4p.) 

Z podanego tekstu wypisz  po 4 rzeczowniki i czasowniki. 

 

Ludzie na całym świecie wierzą, że motyle są w istocie ludzkimi duszami. Finowie 

mówią, że gdy śnisz, twoja motylkowa dusza trzepocze się cichutko nad twoim łóżkiem. 

 
 

Rzeczowniki  Czasowniki  
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Zadanie 11. (2p.) 

Określ rodzaje gramatyczne podanych rzeczowników. 

 

przyrodnik      – rodzaj ………………………………… 

ćma                 – rodzaj ………………………………… 

zwierzę           – rodzaj ………………………………… 

rusałka           – rodzaj ………………………………… 

 

Zadanie 12. (1p.) 

Wskaż szereg wyrazów, w których należy wpisać wyłącznie „h”.  
 

A.   bo….ater,        …uk,                  ….mura, 

B.   …iacynt,         ….rabąszcz,       ….uba 

C.   wi….ura,        ….wasty,             Pod….ale 

D.   czy….ać,        ….odowla,          ….oryzont 

 

Zadanie 13. (2p.) 

Wyjaśnij pisownię wyrazów, dopisując do każdego wyraz pokrewny. 

 

drzewo                – …………………………………….. 

marzec                – …………………………………….. 

zachmurzenie     – …………………………………….. 

wietrzyć             – …………………………………….. 

 

Zadanie 14. (2p.) 

Z rozsypanki wyrazowej ułóż i zapisz zdanie. Wykorzystaj wszystkie wyrazy. 

 

czas,    trudny,   dla,   wiosenne,   dni,    pierwsze,    to,    motyli 

 

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

 

 

Zadanie 15. (2p.) 

W wykropkowane miejsca wpisz „sz” lub „rz”. 

 

d.….ewo                                              uj…..ał                                         pierw.….y 

p.….enica                                            p.….yroda                                   p…..czoła 
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Zadanie 16. (2p.) 

Pogrupuj wyrazy w rodziny wyrazów.  

 

ogród, kwiat, kwiatowy ogrodnik, kwiatostan, ogrodniczka, kwiecisty, ogrodowy 

 

……………….. - ……………………………………………………………………….. 

……………….. - ……………………………………………………………………….. 

 

Zadanie 17. (2p.) 

W wykropkowane miejsca wpisz odpowiednią spółgłoskę miękką. Pamiętaj, że są 

to wyrazy w liczbie pojedynczej. 

 

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

sło….ce              liś….                 ….erpień             ….dźbło                 nie….wie…. 

 

Zadanie 18. (2p.) 

Wstaw brakujące litery. 

 

Obserwacje motyli najlepiej planować na lipiec i sierpień, czyli letnie miesi.….ce. 

Motyle należ….  do najpi….kniejszych owadów. Są ozdob….  ogrodów.  Niektóre 

motyle mają na skrzydłach znaki, które wygl…..dają  jak oczy. 

 

Zadanie 19. (2p.) 

Czasowniki  w nawiasach napisz we właściwej formie. Określ, jaka to liczba: 

pojedyncza, czy mnoga. 

 

motyle (fruwać) …………………………          - liczba ……………………………. 

wiatr (powiewać) …………………………        - liczba ……………………………. 

gąsienice (rosnąć) …………………………      - liczba ……………………………. 

liście (mienić się) …………………………       - liczba ……………………………. 

 

Zadanie 20. (2p.) 

Podziel tekst na zdania. Wstaw brakujące znaki interpunkcyjne i popraw litery 

rozpoczynające zdania. 

 

Bartek ma nowe hobby to fotografowanie przyrody ostatnio udało mu się zrobić 

zdjęcia trzem motylom jego dziadek rozpoznał na nich pazia królowej rusałkę 

admirała i bielinka kapustnika 
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Zadanie 21. (2p.) 

Wpisz brakujące litery. 

 

(U, u)__czeń klasy drugiej, Bartosz  (K, k)__omorowski  z  (G, g)__dańska,     zdobył  

I nagrodę w Konkursie  Przyrodniczym za najlepszą fotografię  (M, m)__otyla. W nagrodę 

wyjedzie wraz z (R, r)__odzicami  na wycieczkę do  (E, e)__giptu.            

 

Zadanie 22. (3p.) 

Uzupełnij wyrazami z ramki treść maila  napisanego przez Bartka do przyjaciela.  

Pamiętaj o poprawności ortograficznej.  

 

ciebie,   pozdrawiam,  twojej,   kim,    ci,  cześć 

 

 

……………….  Przemku! 

Cieszę się, że nareszcie mogę napisać kilka słów do ……………….  .  Tutaj jest bardzo 

gorąco, więc cały czas siedzę w basenie. Żałuję, że  nie jesteś ze mną, bo miałbym  

z  ……………… nurkować. Pamiętałem o ……………….  prośbie  

i kupiłem ……………… flagę egipską. Za trzy dni wylatujemy do Polski.  

  ………………. serdecznie, Bartek. 

 


