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XVIII Mi ędzyszkolna Liga Przedmiotowa 

Edukacja polonistyczna – klasa druga   
 

Ogólna liczba punktów: 40 

Schemat punktowania zadań 

Numer 
zadania 

Poprawna odpowiedź Punktacja Komentarz 

1.  C 0-1p. 1p. za wskazanie 
prawidłowej odpowiedzi. 

2.  C 0-1p. 1p. za wskazanie 
prawidłowej odpowiedzi. 

3.  Np. 
ssawek , aparatu gębowego. 

0-1p. 1p. za podanie poprawnej 
odpowiedzi. 

4.  A 0-1p. 1p. za wskazanie 
prawidłowej odpowiedzi. 

5.  Np.  
Kolorowe motyle latają nad łąką. 

0-1p. 1p. za  prawidłowo, 
logicznie rozwinięte zdanie. 

6.  Np. 
 Motyle mają zmysły: wzroku, węchu i smaku, 
ale są one zazwyczaj w innych częściach ciała 
niż u nas. 
 
Człowiek sprawdza smak językiem, a wiele 
motyli smakuje pokarm nogami. 

0-2p.  Po 1p. za każde  połączenie 
zdań  za pomocą spójnika, 
który logicznie powiąże 
zdania. 

7.  Np. 
Bartek polecił mi do przeczytania interesującą 
książkę o motylach. 
 
Motyle występują we wszystkich kolorach, 
jakie tylko można sobie wyobrazić. 

0-1p. 1p. za poprawne napisanie  
zdań i zastąpienie  
wyróżnionego wyrazu innym 
o znaczeniu podobnym. 

8.  Np. 
szybki        –  wolny 
piękny       –  brzydki 
duży           – mały 

0-1p. 1p. za prawidłowe podanie 
wyrazów. 

9.  Które motyle potrafisz nazwać?         - zdanie 
pytające 
Zrób zdjęcie!           - zdanie rozkazujące 
Najwięcej motyli można zaobserwować od 
połowy lipca.  - zdanie oznajmujące                                                       

0-3p.  Po 1p. za każde poprawne 
określenie rodzaju zdania. 

10.   Rzeczowniki: 
Np. ludzie,  motyle,  Finowie, łóżkiem. 
Czasowniki: 
Np. wierzą,  mówią, śnisz, trzepocze się. 

0-4p. 2p. za prawidłowe wypisanie 
rzeczowników. 
1p. w przypadku popełnienia 
jednego błędu. 
2p. za prawidłowe wypisanie 
czasowników. 
1p. w przypadku popełnienia 
jednego błędu. 
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11.  przyrodnik      – rodzaj męski 
ćma                 – rodzaj żeński 
zwierzę           – rodzaj nijaki 
rusałka           – rodzaj  żeński 

0-2p. 2p. za prawidłowe 
wykonanie zadania.  
1p. w przypadku popełnienia 
1 błędu. 

12.  D 0-1p. 1p. za wskazanie 
prawidłowej odpowiedzi 

13.  drzewo                – drewniany 
marzec                – marcowy 
zachmurzenie    – chmura 
wietrzyć              –  wiatr 

0-2p. 2p. za prawidłowe 
wykonanie zadania. 
1p. w przypadku popełnienia 
1 błędu. 

14.  Np. 
Pierwsze wiosenne dni to trudny czas dla 
motyli. 

0-2p. 1p. za poprawne 
zredagowanie zdania. 
1p. za zastosowanie wielkiej 
litery rozpoczynającej zdanie 
i kropki na końcu zdania. 

15.  drzewo,   ujrzał,  pierwszy,  pszenica,                                  
przyroda, pszczoła 
 

0-2p.  2p. za prawidłowe 
wykonanie zadania. 
1p. w przypadku popełnienia 
1 błędu. 

16.  ogród – ogrodnik, ogrodniczka, ogrodowy 
kwiat – kwiatowy, kwiatostan, kwiecisty 

0-2p. 2 p. za prawidłowe 
pogrupowanie rodzin 
wyrazów ze wskazaniem 
wyrazów podstawowych; 
1p. za prawidłowe 
pogrupowanie rodzin 
wyrazów z błędnym 
wskazaniem wyrazu 
podstawowego. 

17.  słońce,     liść,     sierpień,    źdźbło ,   
niedźwiedź 
 

0-2p. 2p. za prawidłowe wpisanie 
wszystkich głosek miękkich. 
1p. w przypadku popełnienia 
1 błędu. 

18.  Obserwacje motyli najlepiej planować na lipiec 
i sierpień, czyli letnie miesiące. 
Motyle należą  do najpiękniejszych owadów.  
Są ozdobą  ogrodów.   
Niektóre motyle mają na skrzydłach znaki, 
które wyglądają  jak oczy. 
 

0-2p. 2p. za prawidłowe 
wykonanie zadania. 
1p. w przypadku popełnienia 
1 błędu. 

19.  motyle  fruwają        - liczba mnoga 
wiatr  powiewa        - liczba pojedyncza 
gąsienice rosną        - liczba mnoga 
liście mienią się        - liczba mnoga 

0-2p.  1p. za napisanie 
czasowników we właściwej 
formie. 
1p. za prawidłowe określenie 
liczby.  

20.  Np. 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. 

0-2p. 2p. za prawidłowe 
wyznaczenie granic zdań  
z uwzględnieniem wielkich 
liter i znaków 
interpunkcyjnych. 
1p. w przypadku pominięcia 
jednego znaku 
interpunkcyjnego. 
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21.  Uczeń klasy drugiej, Bartosz Komorowski     
z  Gdańska, zdobył I nagrodę w Konkursie 
Przyrodniczym za najlepszą fotografię motyla.   
W nagrodę wyjedzie wraz z rodzicami na 
wycieczkę do Egiptu.            

0-2p. 
 
 
 
 
 
 
 

2p. za prawidłowe 
zastosowanie zasady pisowni 
wyrazów wielką literą. 
1p. w przypadku popełnienia 
jednego błędu. 

22.  Cześć  Przemku! 
Cieszę się, że nareszcie mogę napisać kilka słów 
do Ciebie. Tutaj jest bardzo gorąco, więc cały czas 
siedzę w basenie. Żałuję, że  nie jesteś  ze mną, bo 
miałbym z kim nurkować. Pamiętałem o Twojej  
prośbie i kupiłem Ci flagę egipską. Za trzy dni 
wylatujemy do Polski.  
Pozdrawiam  serdecznie, Bartek. 
 

0-3p. 1p. za prawidłowe wpisanie 
wszystkich brakujących 
wyrazów.  
2p. za prawidłowe 
zastosowanie wielkiej litery.  
1p. w przypadku popełnienia  
jednego błędu  
w zastosowaniu wielkiej 
litery. 

 Razem 40 punktów. 

 


