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                                                                                                      KOD UCZNIA  

 

 

Witamy Cię na XV 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 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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Lepiej późno niż wcale (fragment) 

 

        Zielona szkoła polega na tym, że uczniowie wyjeżdżają z nauczycielami do jakiejś 

pięknej miejscowości, gdzie wspólnie uczą się, bawią i odpoczywają. Mieliśmy zieloną 

szkołę już dwa razy- w pierwszej i w drugiej klasie. Była też w tym roku. 

       Na miejsce pobytu dojechaliśmy autokarami. Podróż trwała niezbyt długo, ponieważ 

ośrodek wypoczynkowy, w którym mieliśmy się zatrzymać,  oddalony był zaledwie o sto 

kilometrów od naszego miasta. Przez całą drogę śpiewaliśmy piosenki. Pani wychowawczyni 

poprosiła mnie, abym nie nadwyrężał swoich cennych strun głosowych, ale chyba bardziej 

chodziło jej o uszy innych podróżnych. Starałem się, jak mogłem: najpierw cichutko, a potem 

nieco głośniej nuciłem znane przeboje, następnie parodiowałem piosenkarzy, a w końcu,  

by rozśmieszyć kolegów, wyłem, zawodziłem, aż… zachrypłem.  I taki zachrypnięty 

rozpocząłem pierwszy dzień zielonej szkoły. 

      Po południu udaliśmy się wszyscy na krótką wycieczkę po okolicy. Miejscowość 

położona była nad rzeką, wśród pachnących żywicą lasów. Wszystko bardzo nam się 

podobało, poza komarami, które kąsały niemiłosiernie. Wziąłem do ręki jakąś gałąź  

i machałem nią jak batem, by odstraszyć te przebrzydłe owady. Po chwili wszyscy mieli 

podobną broń, która czasami zamiast skrzydlatego stwora dosięgała czyjejś głowy lub 

pleców. Słychać było wtedy głośne „ała!” i z pewnością nie był to jęk komara. 

     Dotarliśmy do pobliskiej wsi. Przywitało nas szczekanie psów. Chciałem pokazać,  

że wcale się ich nie boję. Przed każdym wymachiwałem gałęzią i ryczałem: „Uuuuu!”. Na 

mój widok wszystkie dostawały szału, szczerzyły zębiska i rzucały się na płot, który na 

szczęście mnie od nich odgradzał. Pani wychowawczyni natychmiast kazała mi się uspokoić, 

a moja koleżanka Zosia, znana miłośniczka zwierząt, powiedziała: 

    - Kuba, od tej chwili jesteś ich wrogiem. One mają doskonałą pamięć, mówię ci, pilnuj się! 

             Zabrzmiało to trochę jak zła wróżba, ale nic sobie z tego nie robiłem. Na wszelki 

wypadek ciągle oglądałem się za siebie. 

 

Maria Witewska, Lektury, Warszawa 2001 
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Zadanie 1.   

Które zdania nie pasują do opowiadania? 

A. Jadąc autokarem, śpiewaliśmy piosenki. 

B. Miejscowość, w której mieszkaliśmy, położona była nad jeziorem, wśród 

wspaniałych lasów. 

C. Pierwszego dnia pobytu „zaatakowały” nas komary. 

D. Kiedy dotarliśmy do pobliskiej wsi, przywitało nas radosne szczekanie psów. 

 

Zadanie 2. 

Zielona szkoła polega na tym, że uczniowie  

A. wypoczywają i bawią się. 

B. zwiedzają zabytki w odległych zakątkach kraju. 

C. uczą się, bawią i odpoczywają wspólnie z nauczycielami. 

D. uczą się, bawią i odpoczywają razem z rodzicami i nauczycielami. 

 

Zadanie 3. 

Na miejsce pobytu uczniowie dojechali 

A. pociągiem. 

B. autokarem. 

C. rowerami. 

D. samochodami. 

 

Zadanie 4. 

Kuba odstraszał kąsające komary, machając 

A. rękami. 

B.  batem. 

C. bluzą. 

D. gałęzią. 
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Zadanie 5. 

Zosia była miłośniczką 

A. owadów. 

B. wycieczek przyrodniczych. 

C. zwierząt. 

D. leśnych zwierząt. 

 

Zadanie 6.  

Napisz, co uczestnicy zielonej szkoły robili po przyjeździe na miejsce pobytu. 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

Zadanie 7. 

Rozwiń zdanie, dodając przymiotnik i przysłówek. 

Trzecioklasiści bawili się. 

…………………………………………………………………………………………. 

 

Zadanie 8. 

Przekształć zdania pojedyncze w jedno zdanie złożone. 

Kuba  zawsze mówi prawdę. Wszyscy koledzy go szanują. 

………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………. 

 

Zadanie 9. 

Przekształć zdanie złożone w zdania pojedyncze. 

Zosia interesuje się zwierzętami, dlatego wszyscy uważają ją za miłośniczkę przyrody. 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 
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Zadanie 10. 

Uporządkuj dialog. Kolejność wypowiedzi oznacz cyferkami. Przy każdym 

zdaniu określ jego rodzaj (oznajmujące, pytające, rozkazujące). 

…. – Możemy zabrać ze sobą telefony i kanapki? …………………………………….. 

…. - Kochani, za chwilę odbędzie się bieg na orientację. ……………………………… 

…. – Nie marudźcie, ubierajcie się natychmiast! ……………………………………… 

…. – Trzeba z pomocą mapy odszukać ukryte w terenie punkty. ……………………… 

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

…. – Na czym polega taki bieg? ……………………………………………………….. 

 

Zadanie 11. 

Przeczytaj uważnie tekst, wstaw brakujące znaki interpunkcyjne, popraw literę 

na początku każdego zdania. 

 

na zielonej szkole najbardziej podobała mi się zabawa w Indian każdy z nas wymyślił 

sobie jakieś przezwisko ja zostałem Czarną Stopą a moje plemię nazywało się 

Spadające Skały najpierw musieliśmy zebrać suche gałęzie patyki i liście potrzebne do 

rozpalenia ogniska oczywiście ja szedłem pierwszy w pewnej chwili zobaczyłem że 

wokół nikogo nie ma gdzie wszyscy się podziali ratunku pomocy nagle zza drzew 

wyskoczyło całe moje plemię rozbawione do łez mnie też się płakać chciało ale 

całkiem z innego powodu 

 

Zadanie 12.  

W podanych wyrazach wpisz brakującą literę. Wyjaśnij pisownię tego wyrazu, 

podając inną jego formę. 

 

 śru…ka  (b,p)-  …………………………….. 

chle…     (b, p) - …………………………….. 

ręka…    (w, f) - ……………………………... 
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Zadnie 13. 

Skreśl niepotrzebne litery podane w nawiasach. 

 

 Zielona szkoła na (M/m)azurach obfitowała w niezliczoną ilość atrakcji. Drużyny 

chłopc(ó/u)w mogły sprawdzić swoje możliwości w ig(rz/ż)yskach dla  

rowe(rz/ż)ystów i (rz/ż)eglowaniu. W bu(rz/ż)liwy i wiet(rz/ż)ny dzień m(ó/u)sieli 

p(rz/ż)ejechać niebezpieczny tor przesz(ó/u)d  wok(ó/u)ł stadionu. Płyn(e/ę)li również 

żagl(ó/u)wkami po (J/j)eziorze (A/a)ugustowskim. Najpiękniej prezentowała się 

ł(ó/u)dź z ż(ó/u)łtym (rz/ż)aglem. Każdy chłopak zawsze mar(rz/ż)ył  

o prze(rz/ż)ywaniu takich niezwykłych  przyg(ó/u)d. Wsp(ó/u)łzawodnictwo 

dziewcząt polegało na (ch/h)aftowaniu serwetek i pieczeniu (ch/h)erbatników. 

P(ó/u)źnym popoł(ó/u)dniem wszyscy wzi(e/ę)li udział w biegu na orientację. 

Niełatwo było odnaleźć  ukryte p(ó/u)nkty. Dob(rz/ż)e, że zabraliśmy ze sobą 

banda(rz/ż) i  no(rz/ż)yczki, bo t(rz/ż)eba było opat(rz/ż)yć skaleczone kolano.  

Pomimo to, wsp(ó/u)lnie spędzone (ch/h)wile nigdy nie zostaną zapomniane.   

 

Zadanie 14. 

Od podanego wyrazu utwórz rodzinę  składającą się z 5 wyrazów. 

 

uczyć - …………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………….. 

 

Zadanie 15. 

Wypisz z tekstu opowiadania Lepiej późno niż wcale po trzy rzeczowniki, 

czasowniki, przymiotniki i przysłówki. 

 

rzeczowniki czasowniki przymiotniki przysłówki 
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Zadanie 16.  

W podanych czasownikach określ czas, liczbę i osobę: 

 

czasownik czas osoba liczba 

oglądał    

przybiegną    

będą tańczyły    

śpiewamy    

 

Zadanie 17. 

Do podanych wyrazów dopisz po dwa wyrazy: 

 

  o znaczeniu podobnym: 

maskotka -     ….……………………..,       ……………………………. 

kulturalny -    ….……………………..,       ……………………………. 

  o znaczeniu przeciwnym: 

otyły -              ….……………………..,       ……………………………. 

 uważny -        ….……………………..,       ……………………………. 

 

Zadanie 18. 

Dopisz brakujące przymiotniki w stopniu równym, wyższym lub najwyższym. 

       wesoły                             …………………………           ….………………………                                     

       szybki                              …………………………           ………………………….                    

…………………………                  lepszy                              …………………………. 

…………………………        ……...............................                       najgorszy 

 

Zadanie 19. 

Od podanych przymiotników utwórz przysłówki. 

zielona -        …………………………………… 

przyjemna -   …………………………………… 

trudna -          …………………………………... 
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Zadanie 20. 

Napisz słownie liczby: 

 

695-……………………………………………………………………………………… 

519- ……………………………………………………………………………………... 

 

Zadanie 21. 

Do podanych wyrazów dodaj przeczenie nie. Zapisz powstałe wyrazy.  

 

nudzili się - ……………………………….        

wesoła - …………………………………… 

pogoda - …………………………………… 

biegali - ……………………………………. 

wspinał się - ……………………………... 

miły - ……………………………………….. 

 

Zadanie 22. 

Zredaguj zaproszenie na wystawę zdjęć. Pamiętaj, aby zawierało wszystkie 

niezbędne informacje. 

…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………... 
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Zadnie 23. 

Jaką książkę do przeczytania polecisz swojemu koledze/koleżance?  

Uzasadnij swój wybór. 

…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………….. 

 

Zadanie 24. 

Opisz zabawkę, którą najchętniej zabrałbyś ze sobą na zieloną szkołę. 

…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………….. 


