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Edukacja polonistyczna - klasa I I I 

KOD UCZNIA 

Witamy Ci? na X I X Mi?dzyszkolnej Lidze Przedmiotowej. 

Przed Tob^ zadania konkursowe z edukacji polonistycznej dla klasy I I I . 

Instrukcja 

1. Przeczytaj uwaznie teksty i polecenia. ; 

2. W zadaniach, w ktorych podane cztery odpowiedzi: A, B, C, D, wybierz 

tylko jedn^ i zaznacz znakiem X. 

3. Jezeh si? pomylisz, bl^dn^ odpowiedz otocz kolkiem i zaznacz inn^. 

4. Rozwiazania zadan, w ktorych nalezy samodzielnie sformulowac odpowiedz, 

zapisz cz5^ehiie w wyznaczonych miejscach. 

Na wykonanie zadan masz 60 minut. 

Zyczymy powodzenia! 



Jan Gutenberg 
Wynalazca druku 

„Potrzeba - matk^ wynalazku". Jak sluszne jest to stare powiedzenie, okazalo si? 

w przypadku Jana Gutenberga. Kiedy ksi^zka byla rzadkosci^, uczyc si? mogli tylko 

nieliczni. 

Swiat potrzebowat wynalazku, ktory wiedz? uczynilby dost?pn§ dla wszystkich. 

A Gutenberg, wygnany z rodzinnej Moguncji, pozbawiony maj^tku, potrzebowal 

zarobku, aby przezyc. Obmyslil wi?c sposob zast?puĵ cy mozolne przepisywanie 

ksi^g. Skladal linijki tekstu z pojedynczych liter - czcionek, ktore po nas^czeniu farb^ 

odciskai na papierze za pomoc^ specjalnego urz^dzenia - prasy drukarskiej. 

Wynalazek Gutenberga spowodowal wielki przelom w rozwoju Europy. Zacz?to 

drukowac - obok dziel religijnych - wiele roznorodnych ksi^zek, poradniki, 

kalendarze, slowniki, mapy, a nawet tabele walut. 

Nauka mogla rozwijac si? szybciej i swobodniej. Swiat ruszyl naprzod. 

Zadanie 1. (Ip.) 
Jan Gutenberg byl 

A. wynalazcy czcionld. 

B. wynalazcq pisma. 

C. mnichem, ktorego zadaniem bylo przepisywanie ksi^g. 

D. wynalazcy sposobu odciskania czcionek na papierze. 

Zadanie 2. (2p.) 
Wyjasnij, jak rozumiesz powiedzenie: „Potrzeba - matkq wynalazku". Swoj^ 
wypowiedz zapisz w wyznaczonym miejscu. 



Zadanie 3. (Ip.) 
Napisz, jalde Icorzysci wynikajq z wynalazku Gutenberga? 

Zadanie 4. (2p.) 

Postaw wiasciwe znald interpunkcyjne na koncu zdaii. Okresl rodzaj zdan. 

Jaki rodzaj ksiqzek czytasz najch^tniej rodzaj zdania 

Ksiqzka to okno na swiat rodzaj zdania 

Nie niszcz tych ksiqzek rodzaj zdania 

Jutro kupi^ nowq encyklopedi^ rodzaj zdania 

Zadanie 5. (Ip.) 
Rozwin zdanie, dodajac jeden rzeczownik i jeden przymiotnik. Utworzone zdanie 
zapisz w wyznaczonym miejscu. 

Gutenberg zbudowal warsztat. -

Zadanie 6. (Ip.) 

Wyrazy w nawiasach napisz we wlasciwej formie. 

Czcionka to (wqski) {metalowy) sztabka, 

ktorej gorna cz?sc posmarowana (farba) (drukarska) 

, odciska na papierze liter? tekstu lub inny znak graficzny. 



Zadanie 7. (Ip.) 
Podane liczby zapisz slownie. 
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Zadanie 8. (2p.) 
W ponizszym tekscie podkresl wszystkie czasowniki. Okresl ich czas 
gramatyczny. 

Zanim Gutenberg wynalazl druk, ksiegi przepisywali rqcznie mnisi w klasztorach. 

Trwalo to bardzo dlugo. Sredniowieczne ksiegi - wylqcznie religijne - miaty bogate 

zdobienia i kosztowne oprawy. Najwi§kszym dzielem wydrukowanym przez 

Gutenberga byla Biblia. 

Podkreslone czasowniki wyst?puj^ w czasie 

Zadanie 9. (3p.) 
Wyrazy w nawiasach napisz we wlasciwej formie. 
Pami?taj o poprawnosci ortograllcznej. 

W klasztorze mnisi (przyjqc) nowe zlecenie. Trzeba 

przepisac modlitewniki. Wszyscy szybko zabrali si? do pracy. Kazdy kopista 

(zqjqc) miejsce przy swoim stanowisku i ze skupieniem 

kresli kolejne litery. Najwi?cej czasu trzeba poswi?cic (inicjaly) 

i (ornamenty) 

Zadanie 10. (Ip.) 

Wyjasnij pisowni? podkreslonych liter, dopisuj^c wyraz w innej formie. 

glowka - bo kredka - bo 

przegrodka - bo lawka - bo 
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Zadanie 11. (2p.) 
Do Icazdego z podanycli wyrazow dopisz po dwa wyrazy o znaczeniu podobnym. 

doskonale - , 

informacja - , 

wielld - , 

Zadaniel2. (2p.) 
Do podanych rzeczownikow dopisz po trzy okreslajqce przymiotniki. 

czcionka - ... 

wynalazca -

Zadanie 13. (2p.) 
Dopisz wyrazy o znaczeniu przeciwnym (nie uzywaj przeczenia nie). 

pechowy - blisko 

czysty - stary 

zwykly - myslqcy -

Zadanie 14. (Ip.) 
Dopisz cztery pokrewne rzeczowniki. 

ksi?ga -

Zadanie 15. (Ip.) 

Zaznacz szereg zawieraj^cy wyiacznie wyrazy z „6" wymiennym. 

A. tworca, spokoj, skora, olowek 

B. popiol, koiko, glowny, ktory 
C. siodemka, czworka, osemka, szostka 

D. chlod, plotno, proba, wieczor 
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Zadanie 16. (Ip.) 

Zaznacz szereg wyrazow, w ktorym nalezy wpisac wyiacznie „u". 

A. stal...wka, druk...jesz 

B. przepis...jemy, sk...wka 

C. pi...ro, zas...wka, 

D. wykon...je, p...zno 

Zadanie 17. (2p.) 
Podane wyrazy napisz, dodajac przeczenie „nie". 

dlugi - zaplaci -

znalezU - wielkie -

wydrukowal - dokladna -

przyjemna - wazna -

Zadanie 18. (2p.) 
Skresl w nawiasach niepotrzebne litery, zachowuj^c poprawnosc ortograficzn^, 

Jan Gutenberg pochodzil z (N,n)iemiec, z Moguncji, miasta lezqcego nad rzekq 

(R,r)en. Dziekijego wynalazkowi miasto uznawane jest dzis za kolebk§ drukarstwa 

(E,e)uropejskiego i (S,s)wiatowego na przemyslowq skal?. Mieszkancy zadbali 

0 upamietnienie wielkiego (N,n)iemieckiego wynalazcy. Wzniesiono mu (P,p)omnik 

1 zalozono muzeum jego imienia. 

Zadanie 19. (2p.) 
Ch, czy h? Zapisz poprawnie wyrazy. 

(ch,h)ojny (ch, h)wila 

stra(ch,h) dru(ch,h) 

(ch,h)alas (Ch, H)ania 

(ch,h)andel wa(ch,h)adlo 



Zadanie 20. (Ip.) 
Zaznacz szereg, w Ittorym znajdujq si? wyiacznie wyrazy z „z" niewymiennym. 

A. duzy, mozna, wyzej, krzyz 

B. montaz, jezeli, zycie, sprzedaz 

C. z^dac, ksiqzka, zaden, zeby 

D. pot?zny, dluzej, juz, blizej 

Zadanie 21. (Ip.) 
W ktorym szeregu wyrazy zapisane sq zgodnie z kolejnosciq alfabetycznq? 

A. drukarz, uzyteczny, tekst, tytul 

B. drukarz, tytul, uiyteczny, tekst 

C. drukarz, tytul, tekst, uzyteczny 

D. drukarz, tekst, tytul, uzyteczny 

Zadanie 22. (Ip.) 
Przeczytaj uwaznie ponizszy tekst. Odszukaj cztery rzeczowniki w liczbie 
pojedynczei i mnogiej, a nast?pnie wpisz je do tabeli. 

Biblia Gutenberga to najdrozsza ksiqzka swiata. Do dzis przetnvalo tylko 46 

egzemplarzy tego dziela. Jeden z nich znajduje si^ w Polsce. 

Rzeczowniki 

Liczba pojedyncza Liczba mnoga 
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Zadanie 23. (4p.) 
Uczniowie Idasy III stworzyli wlasne projekty wynalazkow. Zredaguj w ich 
imieniu zaproszenie na wystaw? zatytulowanq „Mlodzi Wynalazcy". 

Zadanie 24. (3p.) 
Jaki wynalazek, Twoim zdaniem, najbardziej ulatwia ludziom zycie? Uzasadnij 
swoj wybor. 
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