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                                                                                                                  KOD UCZNIA  

 

 

Witamy Cię na XV 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  

poprawną odpowiedź. 

3. Jeżeli się pomylisz, możesz błędną odpowiedź otoczyć kółkiem  

i zaznaczyć inną. 

4. W zadaniach, które wymagają dłuższej odpowiedzi, wpisz ją  

w wykropkowanych miejscach lub w wyznaczonych polach. 

Na wykonanie zadań masz 90 minut. 

                                                                

Życzymy powodzenia! 
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Uparty jak osioł  

                 

           Wiadomo – każdy osioł uparty jest jak osioł. Albo jeszcze bardziej! 

Każdy, lecz nie Gucio. Gucio zawsze był wyjątkowo miłym, grzecznym  

i posłusznym osiołkiem. A przynajmniej sam tak twierdził… 

 - Ja uparty? Też mi pomysł! – oburzał się, gdy ktoś próbował mu tłumaczyć, że 

osioł nie może się przemienić w jaskółkę. Że choćby nawet nie wiem jak się 

natężał, to i tak nie wyrosną mu skrzydła. Kiedy stracił już ochotę na fruwanie, 

zaczął sobie wydłużać szyję. Zawzięcie ćwiczył skłony i skręty, bo akurat 

zdecydował się zostać żyrafą. A potem przez trzy i pół tygodnia nacierał się 

trawą, bo zapragnął być zielony jak żaba.  

         Któregoś dnia gospodarz postanowił zabrać wszystkie zwierzęta na 

pastwisko położone po drugiej stronie rzeki. 

- Tylko niech nikt nie przechodzi po spróchniałym moście – ostrzegał. – To 

staruszek i w każdej chwili może się zarwać! 

- Zarwać? Koń by się uśmiał… - osiołek popędził w kierunku starej kładki. 

Ledwie zdążył nią wbiec, rozległo się głośne trzask! Gucio razem z kładką 

wylądował w wodzie. Plum! 

         I co osiołek na to? 

- Nic nie szkodzi – oznajmił zadowolony. – Poleżę sobie tak trochę, poczekam, 

wkrótce na pewno wyrosną mi płetwy. A wtedy będę się tu czuł jak ryba  

w wodzie! 

 

                                           Agnieszka Frączek, Babcia bajki opowiada, 2007 Mediolan 
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Zadanie 1.  

Ustal kolejność zdarzeń, numerując zdania. 

….….Zadowolony uparciuch leży w wodzie. 

…….. Gucio razem z kładką ląduje w wodzie. 

…….. Ostrzega przed  zarwaniem się starego mostu. 

…….. Uparty osiołek wbiega na spróchniałe deski. 

…….. Gospodarz zabiera zwierzęta na drugi brzeg rzeki. 

 

Zadanie 2. 

Osiołek chciał zostać 

A. jaskółką, żyrafą, rybą. 

B. motylem, żyrafą, żabą, rybą. 

C. jaskółką, żyrafą, żabą, rybą. 

D. motylem, jaskółką, żabą. 

 

Zadanie 3. 

Aby być zielonym jak żaba, Gucio  

A. pił sok z trawy. 

B. jadł zielone rośliny. 

C. pomalował się farbą. 

D. nacierał się trawą. 

 

Zadanie 4. 

Kiedy osiołek wpadł do wody, 

A. zrobiło mu się głupio. 

B. postanowił popluskać się z rybkami. 

C. postanowił poleżeć i poczekać, aż wyrosną mu płetwy. 

D. postanowił, że odtąd zawsze będzie słuchał gospodarza. 
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Zadanie 5. 

Napisz, co Gucio myślał o sobie.  

…………………….…………………………………………………………..…..

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

 

Zadanie 6. 

Uzupełnij zdania znakami interpunkcyjnymi.  

 

 Na drugi brzeg rzeki gospodarz zabrał krowę konia kozę i osła 

 Kto zabronił przejść po drewnianym moście 

 Pomóż mu 

 

Zadanie 7. 

Z podanych grup wyrazów ułóż poprawne zdania.  

 

wyjątkowo, osłem, upartym, był, Gucio  

……………………………………………………………………………………. 

 

po, jest, spróchniałym, niebezpieczne, przechodzenie, moście 

……………………………………………………………………………………. 

 

Zadanie 8.  

Rozwiń zdania, dodając do każdego co najmniej trzy wyrazy. 

Osiołek skacze. 

………………………………………………………………………………….. 

 

Gospodarz pilnuje. 

…………………………………………………………………………………… 
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Zadanie 9. 

Podane zdania pojedyncze dobierz w pasujące pary, połącz dowolnym 

wyrazem i zapisz jako zadania złożone. 

 

Niedługo zazieleni się trawa.             Mieszkańcy wsi dbają o środowisko. 

 W rzece jest czysta woda.                 Dzieci będą bawiły się na podwórku. 

……………………………………………………………………………………

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

 

Zadanie 10. 

Do podanych wyrazów dopisz po 1 przykładzie: 

 

 wyrazów o znaczeniu podobnym: 

 zadowolony - ……….............................  

      odważny -       ………............................. 

 

 wyrazów o znaczeniu przeciwnym (nie używaj przeczenia nie): 

     uparty -    ………............................ 

     pogodny - ………........................... 

 

Zadanie 11. 

 

Utwórz rodziny wyrazów (dopisz po 2 przykłady). 

 

gospodarz - ……….......................................,   ……….......................................... 

góra -   ……….............................................,   ………............................................ 
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Zadanie 12. 

W wykropkowane miejsce wpisz wyrazy z ramki w odpowiedniej formie. 

 

W pobliżu mojego …………………… zazieleniła się łąka. Gospodarz 

codziennie …………………… tam swoje zwierzęta. Lubię przyglądać się, jak 

łaciate krówki ze smakiem ……………………  zieloną trawkę, a potem 

……………………w …………………… wiosennego słońca. Nawet niesforny 

osiołek chętnie baraszkuje z szukającymi żab …………………… . 

 

promienie, bocian, zajadać, wygrzewać się, przyprowadzać, dom, 

 

Zadanie 13. 

Z tekstu Uparty jak osioł wypisz po 4 rzeczowniki i czasowniki. 

Rzeczowniki Czasowniki 

  

  

  

  

 

 

Zadanie 14. 

Do podanych rzeczowników dobierz odpowiednie przymiotniki z ramki. 

Określ ich rodzaj. 

   stara,  wysokie,  soczysta,  drewniany 

 

…………………………..  trawa,                  rodzaj…………………………..   

…………………………..  wóz,                    rodzaj…………………………..  

………………………….  drzewo,                rodzaj…………………………..  

…………………………..  chatka ,               rodzaj…………………………..  
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Zadanie 15. 

Przeczytaj uważnie zdania.  Podkreśl rzeczowniki wraz z określającymi je 

przymiotnikami.  

 

Ania otrzymała serdeczny list od cioci Hani. Ciocia zaprosiła ją na krótkie 

wakacje do siebie na wieś. Spełnią się Ani największe marzenia. Z bliska 

przyjrzy się hodowlanym zwierzętom. Dziewczynka w przyszłości chce zostać  

sławnym weterynarzem.  

 

Zadanie 16. 

Przymiotniki z zadania 15 napisz w kolejności alfabetycznej. 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………. 

 

Zadanie 17. 

Uzupełnij brakujące wyrażenia w liczbie pojedynczej lub mnogiej. 

 

Liczba pojedyncza Liczba mnoga 

wysoka brzoza  

 wąskie dróżki 

dobry gospodarz  

 płochliwe myszy 

 

 

Zadanie 18. 

Wyjaśnij pisownię wyrazów, podając ich inną formę. 

trąbka - ………………………………….. 

lew -       ………………………………….. 

chleb -   ………………………………….. 
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Zadanie 19. 

Do podanych wyrazów dopisz przeczenie nie. Zapisz powstałe wyrazy. 

bezpieczny –…………………………      słucha –     …………………………… 

bawi się –    ……………………………  porządek – …………………………… 

 

Zadanie 20. 

Wyrazy z rz wpisz w odpowiednie kolumny  tabelki: 

starzec, przysłowie, wzgórze, grządka, skórzany, zwierzę, tchórz, pierze, 

rzodkiewka, burza, dojrzały. 

rz wymienne rz po spółgłosce rz niewymienne 

   

   

   

   

 

Zadanie 21. 

Skreśl niepotrzebne litery.  

Gospoda(rz/ż) J(ó/u)zef od rana miał mnóstwo pracy. Jak zawsze ob(ó/u)dziło 

go pianie stró(rz/ż)a podw(ó/u)rka –(rz/ż)wawego kogucika. Sło(ni/ń)ce leniwie 

wspinało się do g(ó/u)ry. Kł(ó/u)tliwe k(ó/u)ry i (ch/h)ałaśliwe wr(ó/u)ble 

szybko zabrały się do porannej toalety. Za (ch/h)wilę, pomagając sobie 

dzi(ó/u)bkami i paz(ó/u)rkami, pozbierają okr(ó/u)chy zbo(rz/ż)a. J(ó/u)zef 

wyprowadził ze stajni siwego konia. Obok skacze male(ni/ń)ki (zi/ź)rebak.  

W korycie z wodą pluskają się ż(ó/u)łciutkie gąsiątka. Teraz t(rz/ż)eba nakarmić  

(si/ś)winki, a p(ó/u)źniej kr(ó/u)liki. W (ch/h)acie k(rz/ż)ąta się c(ó/u)rka 

gospodarza, Kata(rz/ż)yna. P(rzy/ż)gotowuje jajecznicę. Po śniadaniu zajmie się 

ogr(ó/u)dkiem. (Ch/H)oduje tam wa(rz/ż)ywa, po(rz/ż)eczki i okazałe r(ó/u)że.  
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Zadanie 22. 

Napisz dalszy ciąg opowiadania Uparty jak osioł. 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………. 


