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Międzyszkolna Liga Przedmiotowa 

PŁOCK 2013 

 

Edukacja polonistyczna – klasa II 

 

 

                                                                                                                                     KOD UCZNIA  

 

              Witamy Cię na XIX Międzyszkolnej Lidze Przedmiotowej.  

Przed Tobą zadania konkursowe z edukacji polonistycznej dla klasy II. 

 

Instrukcja  

1. Przeczytaj uważnie teksty i polecenia. 

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

tylko jedną i zaznacz znakiem X. 

3. Jeżeli się pomylisz, błędną odpowiedź otocz kółkiem i zaznacz inną. 

4. Rozwiązania zadań, w których należy samodzielnie sformułować odpowiedź, 

zapisz czytelnie w wyznaczonych miejscach. 

 

Na wykonanie zadań masz 60 minut. 

                                                                

Życzymy powodzenia! 
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Krzysztof Kolumb 

Odkrywca Ameryki 

W dziejach ludzkości zdarzało się, że genialnych wynalazków i wielkich odkryć 

dokonywano przypadkiem.  

Krzysztof Kolumb, śmiały żeglarz z Genui, wyruszając w rejs przez Atlantyk, nie 

spodziewał się wcale, że odkryje nieznany kontynent. 

Chciał – płynąc wciąż na zachód – okrążyć kulę ziemską (sądził, że mniejsza jest niż 

w rzeczywistości) i dotrzeć do wschodnich wybrzeży Azji. Cel tej wyprawy był 

praktyczny. Wytyczenie nowej drogi morskiej umożliwiałoby swobodny handel 

z Indiami i otworzyło dostęp do legendarnych skarbów Chin i Japonii. Tymczasem, 

przepłynąwszy ocean, Kolumb dotarł do Ameryki – odkrył Nowy Świat. Był to 

początek nowej epoki. Czas wielkich odkryć geograficznych. 

 

 

Zadanie1. (1p.) 

Krzysztof Kolumb, wypływając w rejs przez Atlantyk, chciał dotrzeć do 

A. nowego lądu. 

B. Ameryki. 

C. Nowego Świata. 

D. Azji. 

 

Zadanie 2. (1p.) 

Dokończ zdanie: 

Dokonanie  Krzysztofa Kolumba zapoczątkowało ………………………………… 

………………………………………………………………………………………… . 

 

Zadanie 3. (1p.) 

Ułóż zdanie z rozsypanki  wyrazowej. Wykorzystaj wszystkie wyrazy z ramki. 

żaglowcu, wypłynął, Santa Maria, pierwszą, podróż,  Kolumb, w, na 

 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 
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Zadanie 4. (1p.) 

Rozwiń zdanie, dodając co najmniej trzy wyrazy. Zapisz je w wyznaczonym 

miejscu. 

Żaglowiec płynie. 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

Zadanie 5.(2p.) 

Przekształć zdania pojedyncze w zdanie złożone, dodając do każdego po jednym 

wyrazie. Utworzone zdanie zapisz w wyznaczonym miejscu. 

Wyprawy zamorskie były bardzo kosztowne. Kolumb uzyskał wsparcie finansowe  

od królowej  Izabeli Kastylijskiej. 

 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

Królowa złożyła Kolumbowi wiele obietnic. Nie dotrzymała danego słowa. 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

Zadanie 6.(2p.) 

W poniższym tekście odszukaj  cztery rzeczowniki i cztery czasowniki. Wpisz je  

do tabelki. 

Napotkanych na wyspie tubylców  Kolumb nazwał Indianami, bo był przekonany, że 

dopłynął do Indii. Ci łagodni i przyjaźni dla przybyszów ludzie nie znali żelaza ani 

koła. Zajmowali się łowieniem ryb i uprawą roślin, m.in. kukurydzy. 

Rzeczowniki  Czasowniki  
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Zadanie 7. (2p.) 

Uzupełnij tabelę, określając rodzaj podanych rzeczowników (męski, żeński, 

nijaki). 

 

 

Zadanie 8. (1p.) 

W wykropkowane miejsca wpisz odpowiednią spółgłoskę miękką. Pamiętaj, że są 

to wyrazy w liczbie pojedynczej. 

 

cie.…                 ….ma                   mie.…ąc             z….ębnięty              śle…. 

    ni/ń                ci/ć                             si/ś                   zi/ź                             dzi/dź    

Zadanie 9. (1p.) 

Dopisz wyrazy o znaczeniu podobnym. 

 

odważny     - ……………………………………..  

pogodny     - …………………………………….. 

piękny       - …………………………………….. 

okręt          - …………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

Rzeczownik Rodzaj rzeczownika 

okręt  

papuga  

słońce  

żeglarz  
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Zadanie 10. (3p.) 

Utwórz wyrazy o znaczeniu przeciwnym. Litery w ponumerowanych kratkach 

czytane kolejno utworzą hasło.  

gorzki     1.   

przyjazny   2.    

szybki   3.   

ciekawy  4.    

duży 5.     

biedny 6.      

 

hasło ……………………………………………………………………. 

Zadanie 11. (1p.) 

Określ rodzaj zdań. 

 

Czy to stały ląd?  ……………………………………………………………..………… 

                                                                                                            (rodzaj zdania) 

 

Trzymaj ster!    ……………………………………………………………....………… 

                                                                                                    (rodzaj zdania) 

 

Kolumb był doskonałym nawigatorem. …………………..………………………….… 

                                                                                                               (rodzaj zdania) 

 

Przez długi czas Hiszpanie nazywali Amerykę 

 Indiami Zachodnimi.  ……….………………..………………………….……………. 

                                                                                                              (rodzaj zdania) 

 

Zadanie 12. (2p.) 

Uzupełnij luki, wpisując wyrazy z nawiasów w odpowiedniej formie. 

 

Marynarze (zauważyć) …………………………… nadciągające ciemne chmury. 

Dowodzący okrętem kapitan  (rozkazać) …………………………… podwładnym, 

by natychmiast zwinęli żagle. Wysokie fale (uderzać)  …………………………… 

o burtę żaglowca. Porywisty wiatr i rzęsisty deszcz (utrudniać) 

…………………………… sterowanie jednostką.  
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Zadanie 13. (2p.) 

W wykropkowane miejsca wstaw  rz lub ż. 
 

        …agiel                         ma…enia                 pasa…er                      kalenda… 

 

       po…egnanie                bu…a                       drapie…nik                 pla…a 

Zadanie 14. (2p.) 

Utwórz i zapisz wyrazy pokrewne wyjaśniające pisownię podanych słów. 

 

morze    – ……………………………         łódź           – …………………………… 

trzy        – ……………………………         powrót      – …………………………… 

orzeł      – ……………………………         czwórka     – …………………………… 

 

Zadanie 15. (2p.) 

W wykropkowane miejsca wpisz „h” lub „ch”. 

 

.…uragan                   ….mura                     .…wila                   .…rześcijaństwo 

wi….ura                     .…orągiew                 ….oryzont             ….onor 

Zadanie 16. (4p.) 

Uczniowie klasy drugiej przygotowali notatkę do gazetki szkolnej.  Niestety jest za 

długa. Skreśl cztery wyrazy i zastąp je często stosowanymi  skrótami. 

 

 

Notatka do gazetki szkolnej numer 34.  

W Puszczykowie w Muzeum - Pracowni Literackiej została zbudowana replika 

legendarnego żaglowca Kolumba – Santa Maria. Muzeum to znajduje się  

przy ulicy Słowackiego 1. Warto je odwiedzić. Wystawa będzie czynna  

do dnia 30.09.2013 roku. 
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Zadanie 17. (2p.) 

Odszukaj rodziny wyrazów, a następnie pogrupuj je i zapisz w wyznaczonym 

miejscu.   

królestwo, książę, bogaty, klejnot, król, zamożny, bogacz,  królowa, bogactwo,  

królewicz,  wzbogacić się, korona, biedny 

 

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

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

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

 

Zadanie 18. (4p.) 

Uzupełnij tabelkę według wzoru. 

 

Wyraz Liczba liter Liczba 

głosek 

Liczba sylab Samogłoski 

wyprawa 7 7 3 y, a, a 

ocean     

przybysz     

maszt     

 

 

Zadanie 19. (2p.) 

Przeczytaj uważnie tekst. Podziel go na zdania, poprawiając literę na początku  

i stawiając kropkę na końcu. Wstaw pozostałe brakujące znaki interpunkcyjne. 

 

Michał wybiera się z tatą na Mazury to męska wyprawa będą żeglować  

po największych polskich jeziorach Michał pakuje do plecaka kąpielówki śpiwór 

ciepły dres i kurtkę przeciwdeszczową wyprawa zapowiada się wspaniale 
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Zadanie 20. (4p.) 

Michał pisze kartkę pocztową z pozdrowieniami dla swojej babci. Chciałby także 

przekazać jej  krótką informację na temat pobytu na Mazurach. Zaproponuj, jak 

mógłby to zrobić. 

 

 

………………………………………………………                 

……………………………………………………… 

………………………………………………………  Sz. P. 

………………………………………………………   Michalina  Wrzosek 

………………………………………………………   ul. Dobra 34 

………………………………………………………  05-300 Mińsk Mazowiecki 

……………………………………………………… 

 

 

 


