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Międzyszkolna Liga Przedmiotowa 

PŁOCK 2012 

 

Zadania konkursowe z zakresu edukacji polonistycznej 

dla klasy III 

 

 

                                                                                                                                     KOD UCZNIA  

 

              Witamy Cię na XVIII Międzyszkolnej 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! 
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ŚWIAT OWADÓW 

             Owady żyją na Ziemi od około 370 milionów lat. Były one pierwszymi 

latającymi zwierzętami na naszym globie. Są najliczniejszą grupą zwierząt, stanowiąc 

85% liczby wszystkich znanych gatunków na Ziemi. Liczba owadów przypadająca na 

każdy metr kwadratowy Ziemi przekracza 10 tysięcy osobników!  

         Istnieje wiele rodzajów owadów, jednak wszystkie charakteryzuje taki sam 

model budowy ciała, zaadaptowany do radzenia sobie w każdym możliwym 

środowisku i zjadania każdego możliwego rodzaju pokarmu. Dorosłe owady posiadają 

segmentowane ciało, które dzieli się na trzy części: głowę, tułów i odwłok.  

        Owady wylegają się z jaj, a młode są niczym pożerające wszystko „odkurzacze”. 

Konsumują każdą ilość jedzenia, jaką znajdą, aby osiągnąć dojrzałość tak szybko, jak 

tylko to możliwe i liniejąc w trakcie wzrostu. Ich celem, już jako osobników dorosłych 

są gody i złożenie jaj, aby cykl życiowy rozpoczął się od nowa. Zmiana formy 

osobnika młodego w dorosłego zwana jest metamorfozą. U wielu gatunków osobnik 

młody przemienia się w dorosłego stopniowo; u innych przemiana ta jest gwałtowna.  

Młode osobniki, czyli larwy, często żywią się innym rodzajem pokarmu niż ich 

rodzice, a budowa ich ciała bardzo różni się od budowy osobników dorosłych. 

        Owady opanowały przestworza, ziemię i wodę. Posługując się odnóżami  

i skrzydłami, poruszają się równie skutecznie w każdym środowisku. Większość 

gatunków owadów ma dwie pary skrzydeł służących do latania, szybowania i zwisania 

w powietrzu. Te kruche struktury są wzmocnione przez żyły. Sześć odnóży owadów 

charakteryzuje się silnym umięśnieniem, co umożliwia chodzenie, bieganie, skakanie  

i pływanie.  

         Aby przetrwać, owady muszą postrzegać otaczający je świat, posługując się  

wzrokiem, węchem, słuchem, smakiem i dotykiem. Są również wrażliwe na światło 

ultrafioletowe, magnetyzm i grawitację, oraz na temperaturę i wilgotność. U każdego 

gatunku są one przystosowane do odbierania wrażeń najbardziej przydatnych do 

przetrwania. Informacje pochodzące z narządów zmysłów, rozmieszczonych na całym 

ciele, docierają za pomocą włókien nerwowych do prostego mózgu w głowie. Owady 

nie potrafią myśleć. Instynktownie reagują na informacje napływające z narządów 

zmysłów – że mają się odżywiać, rozmnażać, składać jaja, atakować lub uciekać. 

Szkolna Encyklopedia Przyrody, tłumaczenie Jakub Miąskiewicz, SAMP Edukacja i Informacja, 2004. 
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Zadanie 1. (1p.) 

Owady żyją w środowiskach:  

            A. lądowym i powietrznym. 

B. lądowym i wodnym. 

     C. powietrznym i wodnym. 

     D. powietrznym, lądowym i wodnym. 

 

Zadanie 2. (1p.) 

Wszystkie owady  

A. są niewrażliwe na światło i temperaturę. 

B. posiadają tylko jedną parę skrzydeł. 

C. charakteryzuje segmentowa budowa ciała. 

D. mają podobnie zbudowany, dość duży mózg. 

 

Zadanie 3. (1p.) 

Metamorfoza owadów następuje zawsze w sposób 

A. stopniowy. 

B. gwałtowny. 

C. stopniowy lub gwałtowny, w zależności od gatunku. 

D. powolny i instynktowny. 

 

Zadanie 4. (2p.) 

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

Wszystkie owady są zmiennocieplne. Temperatura ich ciała jest taka sama jak temperatura 

otoczenia. 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

Chrząszcze mają groźnie wyglądające szczęki i rogi. Służą  one odstraszaniu napastników.  

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

Zadanie 5. (3p.) 

Z podanego tekstu wypisz po 3 rzeczowniki, czasowniki i przymiotniki. 

Ważnym narządem zmysłu u owadów są w czułki. Często pokrywają je drobne włoski, które 

łączą się z włóknami nerwowymi. Włókna nerwowe przesyłają impulsy do mózgu. 

 

rzeczowniki czasowniki przymiotniki 
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Zadanie 6. (1p.) 

Rozwiń zdanie, dopisując dwa przymiotniki. 

 

Niektóre owady, np. osy, posiadają żądło. 

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

 

Zadanie 7. (1p.) 

Podane nazwy gatunków  owadów napisz w kolejności alfabetycznej. 
 

prostoskrzydłe, motyle, modliszki, chruściki, pluskwiaki, ważki, wielbłądki, muchówki,  

wojsiłki, chrząszcze 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

Zadanie 8. (1p.) 

Uzupełnij tabelkę.    
 

Czas przeszły Czas teraźniejszy Czas przyszły 

 latają  

  zapylą 

żywiły się   

 

 

Zadanie 9. (2p.) 

Do podanych wyrazów dopisz po 3 wyrazy pokrewne. 

 

            pszczoła – ……..…….…..…..,     ……....…….……..,     ……….…………..  

mrówka  – ……..…….…..…..,     ……....…….……..,     ……….………….. 

 
Zadanie 10. (1p.) 

Do podanych wyrazów dopisz: 

 

a) wyrazy o znaczeniu podobnym: 

zła -          ………………………..,    

zwinna -   ………………………..,   

b) wyrazy o znaczeniu przeciwnym (nie stosuj przeczenia nie): 

dobry -         ……………………….., 

twardy -       ……………………….. . 
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Zadanie 11. (2p.) 

Zapisz słownie liczby: 

 

985 - ……………………………………………………………………………………………. 

659 - ……………………………………………………………………………………………. 

 

Zadanie 12. (1p.) 

 Wskaż grupę, w której znajdują się wyłącznie wyrazy z „ó” niewymiennym. 
 

A. czółno, próchno, źródło, dół 

B. mózg, żółty, pszczółka, skóra 

C. główny, który, późno, próba 

D. północ, rózga,  róża, skrót 

 

Zadanie13. (1p.) 

Wskaż grupę, w której znajdują się wyłącznie wyrazy z „rz” niewymiennym. 
 

A. wierzba, wydarzenie, zielarz, zwierzę 

B. rzeka, perz, stwarzać, powierzchnia 

C. rząd, gorzki, jarzębina, pierze 

D. zmierzch, zorza, rzadki, korzeń 

 

Zadanie 14. (2p.) 

Podane wyrazy napisz obok z przeczeniem nie.  
 

odbierają   - ……………………………….      sympatyczne  - ……………………………….. 

ciekawe   - ………………………………..      wabią             - ……………………………….. 

groźne      - ………………………………..      odstraszają     - ……………………………….. 

 

 

Zadanie 15. (1p.) 

Wyjaśnij powiedzenia:  
 

 „rusza się jak mucha w smole” 

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

„ pracowity jak pszczółka” 

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

 

Zadanie 16. (1p.) 

Ułóż i zapisz zdanie złożone z powiedzeniem: „muchy by nie skrzywdził”. 

 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 
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Zadanie 17. (3p.) 

Przeczytaj uważnie tekst. Wyrazy w nawiasach napisz w odpowiedniej formie. 

 

Pszczoły i osy (żądlić) ……………….  jedynie wtedy, gdy (czuć się) ……………….  

zagrożone. Zatem najbardziej narażony na użądlenie jesteś wówczas, gdy (krzyczeć) 

………………. albo (machać) ………………. (ręce) ………………., aby je odpędzić. Kiedy 

zostaniesz użądlony przez pszczołę, (usunąć) ……………….  żądło pęsetą, uważając, aby nie 

ścisnąć mieszka jadowego. Dokładnie (przetrzeć) ……………….  skórę środkiem 

(bakteriobójczy) ……………….  i (przyłożyć) ………………. zimny, wilgotny opatrunek, 

aby zmniejszyć ból.  

 

Zadanie 18. (1p.) 

Zaznacz wszystkie prawidłowe odpowiedzi. 

Informacje o owadach znajdziesz  

A. w książkach przyrodniczych. 

B. w słownikach. 

C. w encyklopediach. 

D. w atlasach historycznych. 

Zadanie 19. (1p.) 

Skreśl niepotrzebne w nawiasach litery. 

 

Świetliki to chrząszcze, które w czasie god(ó/u)w wytwarzają energię świetlną, by zdobyć 

partnera. 

Niektóre owady swoim intensywnym ubarwieniem inform(ó/u)ją, że w celu obrony używają 

trucizny. 

Skrzydła motyli pokryte są malutkimi łuskami, ułożonymi niczym  dach(ó/u)wka . 

 

Zadanie 20. (2p.) 

Postaw właściwe znaki interpunkcyjne na końcu zdań i określ ich rodzaj. 

 

a) Przed sprowadzeniem trzciny cukrowej do Europy ludzie używali miodu do słodzenia 

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

b) Które owady zbierają nektar kwiatowy i wytwarzają miód …     

rodzaj  zdania …………………………………  

c) Odkręć słoik z miodem …                  rodzaj  zdania …………………………………… 

d) Owady mają ogromne znaczenie w przyrodzie…   

rodzaj  zdania …………………………………… 
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Zadanie 21. (3p.) 

Korzystając z informacji zawartych na plakatach, uzupełnij zdania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 W maju ……………………………………………………………… zaprasza na 

koncert ………………………………………….  . 

 W czerwcu, ukaże się książka pt. ………………………………..………., której 

autorem jest …………………………………………. . 

 W kwietniu w …………………………… w …….……………………………….,  

przy ul. ………………………………. odbędzie się Wystawa Egzotycznych Owadów. 

 

Zadanie 22. (3p.) 

Wyrazy w nawiasach napisz w odpowiedniej formie. 
 

Klasa Ali realizowała projekt edukacyjny „Owady”. Każda grupa (przyjąć) 

………………………… na siebie zadania do wykonania. Ala i jej koleżanki (zająć się) 

………………………… przygotowaniem albumu. (Wziąć) ………………………… bloki 

techniczne, klej i kredki. (Przyciąć) ………………………… zdjęcia i wkleiły je, a obok 

napisały różne informacje. Ala (zdjąć) ………………………… z półki  z książkami pudełko, 

z którego (wyjąć) ………………………… stare, zasuszone owady, kolekcjonowane jeszcze 

przez jej starszego brata. Przydadzą się do ozdobienia albumu. 

 

 

 

MIEJSKI   

DOM  KULTURY  

W MAJU ZAPRASZA  

NA KONCERT 

MAJKI 

JEŻOWSKIEJ 

Już w czerwcu  

w najlepszych  

księgarniach! 

TOMASZ  

CIECHAŃSKI  

AFRYKAŃSKIE 

OWADY 

Nie przegap! 

TYLKO W KWIETNIU! 

WYSTAWA EGZOTYCZNYCH 

OWADÓW 

 MUZEUM PRZYRODNICZE 

W ŁODZI 

ZAPRASZA 

UL. WARSZAWSKA 113 

 

Ul.  
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Zadanie 23. (1p.) 

 

 
 

Przyjrzyj się uważnie rysunkowi i uzupełnij tekst liczebnikami. 

 

Ala wykonała stronę tytułową albumu o owadach. Ozdabiają ją sylwetki ………………. 

najciekawszych jej zdaniem osobników.  ………………………… to motyl. Na 

………………… miejscu znalazła się pszczoła. Biedronkę Ala umieściła jako 

…………………….. , chociaż  wcale nie oznacza to, że lubi ją najmniej. 

 

Zadanie 24. (4p.) 

W imieniu  klasy Ali zredaguj zaproszenie dla rodziców na wystawę podsumowującą 

projekt „Owady”. 

 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………              

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

       

 


