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 Instrukcja  

 

1. Przeczytaj dokładnie teksty i polecenia.  

2. W zadaniach z odpowiedziami: A, B, C, D zaznacz znakiem X poprawną odpowiedź.  

3. Jeżeli się pomylisz, błędną odpowiedź możesz 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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     Pingwiny najczęściej kojarzymy z lodem. Ale pingwiny na pustyni? W żadnym 

wypadku! A przecież pingwiny żyją na półkuli południowej, od Antarktydy aż po suche 

wyspy Galapagos na równiku. Ptaki te, by przeżyć w tak skrajnych warunkach, musiały się 

przystosować do rozmaitych środowisk. W Ameryce Południowej na lądzie zmagają się  

z tropikalnym upałem, natomiast na obszarach antarktycznych z lodowatym chłodem. Do tego 

muszą być doskonałymi pływakami i nurkami, umieć przez długi czas zatrzymywać 

powietrze w płucach i przyjmować ogromne ilości pożywienia, aby móc wykarmić młode. 

Pingwiny mają króciukie nóżki, na których niezdarnie drepczą po lądzie, kołysząc się przy 

tym na boki. Ale kto by pomyślał, że potrafią pieszo przemierzyć setki kilometrów? 

        Pingwiny są fascynującymi stworzeniami. Dowodzą tego badania naukowe. Ponadto 

pingwiny mają wielką zaletę; są jedynymi zwierzętami morskimi, które regularnie, przez 

dłuższy czas przebywają na lądzie. Ponieważ należą do gromady ptaków, właśnie na lądzie 

szukają miejsc, gdzie będą składać jaja, a później karmić pisklęta. Przebywające w gnieździe 

pingwiny łatwo można zaopatrzyć w nadajniki. Za pomocą tych urządzeń można badać ich 

zachowanie na morzu. Nic więc dziwnego, że pingwiny należą do najlepiej zbadanych przez 

naukę zwierząt morskich. 

CO i JAK, Pingwiny, Wydawnictwo ATLAS, Wrocław 2000, Przedmowa, s.2 

 

 

 

 

Zadanie 1. (2p) 

Ułóż i zapisz 2 pytania, na które znajduje się odpowiedź w podkreślonych w tekście 

zdaniach. 

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

 

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

 

Zadanie 2. (2p.) 

Z tekstu Pingwiny wypisz po 4 rzeczowniki i czasowniki. 

 

Rzeczowniki Czasowniki 
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Zadanie 3. (2p.) 

Do podanych rzeczowników dopisz po 2 przymiotniki. Nie powtarzaj wyrazów. 

 

foka             - …………………………..,     ………………………….. 

 

naukowiec   - …………………………..,     ………………………….. 

 

drzewo        - …………………………..,      ………………………….. 

 

zegar           - …………………………..,      ………………………….. 

 

Zadanie 4. (2p.) 

Wyrazy znajdujące się w nawiasach napisz obok we właściwej formie. 

 

Naturalnym zagrożeniem  dla pingwinów (być) ……………………. lamparty morskie  

i orki. Przed (wzrok) …………………….drapieżników pływające pingwiny chroni ich 

ubarwienie. Widziane z góry (być) …………………….  ciemne i zlewają się  

z (morskie) ……………………. dnem. Z kolei widziane z dołu (biały) ……………………. 

brzuchy pozostają niewidoczne na tle (srebrzystoszara) ………….…………….  

powierzchni wody.  

 

Zadanie 5. (2p.) 

Uzupełnij tabelę. Wpisz odpowiednie formy czasownika. 

 

on ona ono oni one 

płynął  

 

   

 

 

Zadanie 6. (1p.) 

Uzupełnij tabelę. 

 

Liczba pojedyncza Liczba mnoga 

ocean  

 wyspy 

ląd  

 kry 
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Zadanie 7. (1p.) 

Uzupełnij tabelę. Dopisz brakujące czasowniki. 

 

Czas przeszły Czas teraźniejszy Czas przyszły 

skoczył   

 kołyszą  

  będzie łowił 

 

 

Zadanie 8. (2p.) 

Uzupełnij zdania brakującymi przecinkami.  

 

 Wizerunki pingwinów możemy wszędzie zobaczyć. Zdobią kubki długopisy zeszyty ubrania. 

Pingwiny często są bohaterami filmów dla dzieci  książek i komiksów. Najmłodsi bardzo 

lubią pluszowe pingwinki które służą im nie tylko do zabawy ale i do przytulania.  

Zadanie 9. (1p.) 

Podane liczby zapisz słownie. 

 

99 - …………………………………………………………………………………………… 

 

56- ……………………..……………………………………………………………………… 

 

 

Zadanie 10. (2p.) 

Napisz podane wyrazy dodając za każdym razem przeczenie nie.  

opiekuje się   - ……………………………………..                                           

duży               - ……………………………………..                                                                                        

trudno           - ……………………………………..                                           

porządek       - ……………………………………..                                           

 

Zadanie 11. (2p.) 

Zaznacz znakiem X wszystkie szeregi, w których znajdują się wyłącznie wyrazy  

z ó wymiennym. 

 

A. niósł,  pióra, wschód, kłótnia 

B. pół, gród, różnica, dół 

C. lód, otwórz, zachód, wieczór 

D. ósmy, zbiór, chłód, przywiózł 



5 

 

Zadanie 12. (1p.) 

Podkreśl wyrazy z rz wymiennym. 

 
     burza           pierzasty            zorza            wydarzenie        gorzki          mędrzec        zmierzch 

 

 

Zadanie 13. (3p.) 

W wykropkowane miejsca wstaw właściwe litery ch, h, rz, ż u, ó. 

 

Odkrycie pingwinów ściśle wią…e się z wyprawami pierwszych europejski…  …egla…y. 

Podr…żnicy  wyr…szali na podb…j dalekich kraj…w i całymi miesiącami pływali po 

otwarty…  morza… . By …zupełniać zapasy wody  i …ywności s…odzili na nowe lądy  

i odkrywali nieznane sobie gat…nki zwie…ąt. 

 

Zadanie 14. (2p.) 

Dopisz wyrazy pokrewne wyjaśniające pisownię podanych wyrazów. 
 

ciężki          - ………………………………..     słodki    - ………………………………..     

gromadka  -   ………………………………..    walizka  - ………………………………..     

władca        - ………………………………..     główka   - ………………………………..     

 

Zadanie 15. (2p.) 

Zaznacz wszystkie szeregi wyrazów napisane zgodnie z kolejnością alfabetyczną. 

 

A. tlen, tłok, tkanina, towarzysz 

B. głowa, góra, granica, guzik  

C. mleczny, młody, mniejszy, mroźny,  

D. północ, ptak, przestrzeń, punkt 

 

Zadanie 16. (2p.) 

Do każdego wyrazu dopisz po dwa wyrazy o znaczeniu podobnym.   
                                 
wspaniały    – ……………………………….,      ……………………………….   

walka           – ………………………………. ,     ……………………………….   

 

Zadanie 17. (1p.) 

Do każdego wyrazu dopisz wyraz o znaczeniu przeciwnym. Nie używaj przeczenia nie. 

 

lodowaty  – ……………………………….             pierwszy  – ……………………………….    
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Zadanie 18. (2p.) 

Od podanych wyrazów utwórz rzeczowniki. 

pracuje     - ………………………………..      szczęśliwy     - ……………………………….. 

biega        - ………………………………..       krzykliwy     - ……………………………….. 

 

Zadanie 19. (1p.) 

W wykropkowane miejsca wpisz małą lub wielką literę. 

Do stacji badawczej na Antarktydzie przybył (P,p) …olski naukowiec. 

Wspólnie z (H,h) …iszpanami będzie prowadził badania oceanograficzne. Ich wyniki 

opublikuje w czasopiśmie  „(W,w) …iedza”. 

 

 

Zadanie 20. (1p.) 

 Utwórz rodzinę wyrazów. Dopisz 4 wyrazy pokrewne. 

 

ryba-   ………..………..,      …………………..,     …………………..,     …………………..    

 

 

Zadanie 21. (1p.) 

Rozwiń zdanie dodając wyrazy do rzeczownika i czasownika. 

 

Pingwin wędruje. 

 

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

 

 

Zadanie 22. (2p.) 

Podane zdania zamień na równoważniki zdań. Postępuj zgodnie z przykładem: 

 

Wczoraj ogłoszono konkurs plastyczny  „Co wiemy o pingwinach?”. 

Ogłoszenie konkursu plastycznego „Co wiemy o pingwinach?”. 

 

Kasia namalowała ciekawą pracę plastyczną. 

 

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

 

Dziewczynka zwyciężyła w konkursie. 
 

………………………………………………………………………………………………. 
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Zadanie 23. (3p.) 

W imieniu uczniów klasy IIIc  zredaguj i zapisz zaproszenie dla rodziców na wystawę 

prac plastycznych pt. „Co wiemy o pingwinach?”.  

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

Zadanie 24. (4p.) 

W konkursie zwyciężyła praca narysowana przez Kasię z klasy IIIc. Opisz tę ilustrację. 

Zredaguj 6-8 zdań. 

 

                         
 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 


