
1 

 

XVIII Mi ędzyszkolna Liga Przedmiotowa 

Edukacja polonistyczna – klasa trzecia 

Ogólna liczba punktów: 40 

Schemat punktowania zadań 

Nr 
zadania 

Poprawna odpowiedź Punktacja  Komentarz 

1.  D 0-1p. 1p. za prawidłowe 
wykonanie zadania. 

2.  C 0-1p. 1p. za prawidłowe 
wykonanie zadania. 

3.  C 0-1p. 1p. za prawidłowe 
wykonanie zadania. 

4.  Np.  
Wszystkie owady są zmiennocieplne,  
zatem temperatura ich ciała jest taka sama jak 
temperatura otoczenia. 
 
Chrząszcze mają groźnie wyglądające szczęki  
i rogi, dlatego służą one odstraszaniu 
napastników.  

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

5.  Np. 
Rzeczowniki: owadów, czułki,  mózgu… 
 
Czasowniki: pokrywają,  łączą się, przesyłają… 
 
Przymiotniki: ważnym, drobne, nerwowe… 

0-3p. 1p. za prawidłowe 
wypisanie rzeczowników. 
1p. za prawidłowe 
wypisanie czasowników. 
1p. za prawidłowe 
wypisanie 
przymiotników. 

6.  Np.  
Niektóre jadowite owady, np. osy, posiadają 
groźne żądło. 

0-1p. 1p. za rozwinięcie zdania 
za pomocą  dwóch 
przymiotników. 

7.  chruściki, chrząszcze modliszki, motyle, 
muchówki, pluskwiaki,  prostoskrzydłe, ważki, 
wielbłądki, wojsiłki 

0-1p. 1p. za prawidłowe 
wykonanie zadania. 

8.  
 

Czas 
przeszły 

Czas 
teraźniejszy 

Czas przyszły 

latały latają będą latały 

zapylały zapylają zapylą 

żywiły się żywią się  będą się żywiły 

0-1p. 1p. za prawidłową 
odmianę czasowników 
przez czasy. 

9.  Np. 
pszczoła – pszczelarz, pszczółka, pszczeli  
mrówka – mrowisko, mrówczy, mróweczka  

0-2p. Po 1p. za prawidłowe 
utworzenie każdej rodziny 
wyrazów. 

10.  Np.   zła – niedobra 
        zwinna – sprawna  
        dobry – zły  
         twardy – miękki 

0-1p. 1p. za prawidłowe 
dopisanie wyrazów 
 o znaczeniu podobnym  
i wyrazów o znaczeniu  
przeciwnym. 
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11.  dziewięćset osiemdziesiąt pięć 
sześćset pięćdziesiąt dziewięć 

0-2p. Po 1p. za poprawność  
ortograficzną zapisu 
każdej liczby. 

12.  C 0-1p. 1p. za prawidłowe 
wykonanie zadania. 

13.  D 0-1p. 1p. za prawidłowe 
wykonanie zadania. 

14.  odbierają   - nie odbierają 
sympatyczne  - niesympatyczne 
ciekawe   - nieciekawe       
wabią             - nie wabią 
 groźne      - niegroźne 
odstraszają     - nie odstraszają 

0-2p.  1p. za prawidłowe 
zapisanie czasowników. 
1p. za prawidłowe 
zapisanie przymiotników. 

15.  Np.  
„rusza się jak mucha w smole”  - jest powolny, 
ociężały 
„pracowity jak pszczółka” – bardzo pracowity 

0-1p.  1p. za prawidłowe 
wyjaśnienie dwóch 
powiedzeń. 

16.  Np. 
Marek jest wrażliwym chłopcem, który nawet 
muchy by nie skrzywdził. 

0-1p. 1p. za prawidłowe 
zredagowanie  
i zapisanie  zdania 
zawierającego 
powiedzenie. 

17.  Pszczoły i osy żądlą  jedynie wtedy, gdy czują się 
zagrożone. Zatem najbardziej narażony na 
użądlenie jesteś wówczas, gdy krzyczysz albo 
machasz rękami (lub rękoma), aby je odpędzić. 
Kiedy zostaniesz użądlony przez pszczołę, usuń   
żądło pęsetą, uważając, aby nie ścisnąć mieszka 
jadowego. Dokładnie przetrzyj  skórę środkiem 
bakteriobójczym i przyłóż zimny, wilgotny 
opatrunek, aby zmniejszyć ból.  
 

0-3p. 3p. za poprawność 
ortograficzną wszystkich 
wpisanych wyrazów. 
2p. w przypadku 
popełnienia  jednego  
błędu. 
1p. w przypadku 
popełnienia dwóch  
błędów. 

18.  A, C 0-1p. 1p. za prawidłowe 
wskazanie dwóch 
odpowiedzi. 

19.  godów, informują, dachówka 0-1p. 1p. za prawidłowe 
wykonanie zadania. 

20.  a) Przed sprowadzeniem trzciny cukrowej do 
Europy ludzie używali miodu do słodzenia 
potraw.                                                  
- zdanie oznajmujące 

b) Które owady zbierają nektar kwiatowy  
i wytwarzają miód? 
- zdanie pytające 

c) Odkręć słoik z miodem! 
      - zdanie rozkazujące 
d) Owady mają ogromne znaczenie  
w przyrodzie…   
- zdanie oznajmujące 
 

0-2p. 1p. za prawidłowe 
zastosowanie znaków 
interpunkcyjnych na 
końcu zdań. 
1p. za prawidłowe 
określenie rodzajów zdań. 

21. • W maju Miejski Dom Kultury zaprasza na 
koncert Majki Jeżowskiej. 

• W czerwcu, ukaże się książka pt. 
„Afrykańskie owady”, której autorem jest 

0-3p. Po 1p. za każde 
prawidłowe uzupełnienie 
zdań,  właściwe 
zastosowanie wielkiej 
litery i znaków 
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Tomasz Ciechański. 
• W kwietniu w Muzeum Przyrodniczym  w 

Łodzi,  przy ul. Warszawskiej 113 odbędzie 
się Wystawa Egzotycznych Owadów. 
 

litery i znaków 
interpunkcyjnych. 

22. Klasa Ali realizowała projekt edukacyjny 
„Owady”. Każda grupa przyjęła na siebie zadania 
do wykonania. Ala i jej koleżanki zajęły się 
przygotowaniem albumu. Wzięły bloki 
techniczne, klej i kredki. Przycięły zdjęcia  
i wkleiły je, a obok napisały różne informacje. Ala 
zdjęła z półki  z książkami pudełko, z którego 
wyjęła stare, zasuszone owady, kolekcjonowane 
jeszcze przez jej starszego brata. Przydadzą się do 
ozdobienia albumu. 
 

0-3p. 3p. za poprawność 
ortograficzną wszystkich 
wpisanych wyrazów. 
2p. w przypadku 
popełnienia  jednego  
błędu. 
1p. w przypadku 
popełnienia dwóch  
błędów. 

23. Ala wykonała stronę tytułową albumu  
o owadach. Ozdabiają ją sylwetki trzech 
najciekawszych jej zdaniem osobników.  Pierwszy 
to motyl. Na drugim miejscu znalazła się 
pszczoła. Biedronkę Ala umieściła jako trzecią, 
chociaż  wcale nie oznacza to, że lubi ją najmniej. 
 

0-1p.  1p. za prawidłowe 
wpisanie liczebników. 

24. Np.  
Zaproszenie 
Serdecznie zapraszamy naszych Rodziców na 
wystawę podsumowującą projekt edukacyjny 
„Owady”, która odbędzie się 12 maja 2012r.  
o godz. 16.00 w Szkole Podstawowej Nr 233  
w Warszawie. 
Uczniowie klasy III b 

0-4p. 2p. za uwzględnienie  
w zaproszeniu: 
kto, kogo, na co, kiedy  
i gdzie zaprasza. 
1p. w przypadku 
nieuwzględnienia jednego 
elementu zaproszenia. 
1p. za poprawność 
ortograficzną.  
1p. za poprawność 
interpunkcyjną . 

Razem 40 punktów. 


