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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! 

 

 

 

 

 

BOCIAN BIAŁY 
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           Bocian to duży, pełen wdzięku ptak brodzący, o długim i prostym czerwonym dziobie. 

Ma duże białe skrzydła z czarnym otokiem, jest wszystkim dobrze znany i powszechnie 

uważany za symbol powodzenia. Jego kuzyn, bocian czarny występuje znacznie rzadziej  

i trudno go zobaczyć, bo żyje w lasach. Bocian biały zakłada gniazdo na ogół na drzewie, ale 

zdarza się często, że buduje je na słupie lub kominie! Bocianiego gniazda trudno nie 

zauważyć: zbudowane ze zlepionych gałęzi, ziemi i słomy jest bardzo duże i  może mieć 

nawet 2m średnicy! Zwłaszcza, że jest corocznie na ogół przez tę samą parę ptaków 

umacniane i nadbudowywane. Polska jest królestwem bocianów: co czwarty bocian żyjący 

obecnie na świecie ma swe gniazdo na naszej ziemi. Aktualnie jest u nas realizowany 

Program Ochrony Bociana Białego i Jego Siedlisk, co stwarza nadzieję, że będzie tu stała 

ostoja tego gatunku.  

Encyklopedyczny atlas zwierząt, Wydawnictwo Elżbieta Jarmołkiewicz, Zielona Góra 2004, s.170. 

 

Zadanie 1. (1p.) 

Bociany białe 

A. budują małe gniazda. 

B. na ogół wracają do tych samych  gniazd. 

C. osiadają wyłącznie w gniazdach na terenach zalesionych. 

D. toczą walki o gniazda. 

 

Zadanie 2. (4p.) 

Z tekstu Bocian biały wypisz po 4 rzeczowniki i czasowniki.                                                                 

Rzeczowniki: Czasowniki: 
  

  

  

  

 

Zadanie 3. (2p.) 

Określ rodzaj gramatyczny rzeczowników (męski, żeński, nijaki). 

Rzeczownik Rodzaj gramatyczny 

pisklę  

gospodarz  

dach  

łąka  

Zadanie 4. (3p.) 

Określ rodzaje zdań (oznajmujące, pytające, rozkazujące). 
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Zdanie Rodzaj zdania 

Patrz, bociany lecą!  

Długość ciała bociana to 80-100cm.  

Jak długo żyją bociany?  

 

Zadanie 5. (1p.) 

Rozwiń zdanie dodając do niego co najmniej trzy wyrazy. 

Bociany odlatują. 

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

 

Zadanie 6. (2p.) 

Z podanych wyrazów ułóż i zapisz zdanie. Wykorzystaj wszystkie wyrazy z ramki. 

    

białego,   na,  łąkach,   polach,    siedlisk.   Bociana,   spotyka się,    blisko,    ludzkich,    i 
 

 

…………………………………………………………………………………………………

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

Zadanie 7. (2p.) 

Wypisz wszystkie spółgłoski, po których pisze się „rz”. 

 

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

Zadanie 8. (4p.) 

Uzupełnij tabelkę według wzoru. 

Wyraz Liczba liter Liczba głosek Samogłoski Liczba sylab 

owad 4 4 o, a 2 

mysz     

jaszczurka     

chrząszcz     

 

Zadanie 9. (1p.) 

Zaznacz szereg, w którym wyrazy zapisane są w kolejności alfabetycznej. 

A.  trawa, mysz, staw, zagroda, łąka  

B. mysz, łąka, staw, trawa, zagroda 
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C. łąka, mysz, staw, trawa, zagroda 

D. łąka, mysz, trawa, staw, zagroda 

 

Zadanie 10. (2p.) 

Do podanych wyrazów dopisz wyrazy pokrewne wyjaśniające ich pisownię. 

bródka -     …………………………………      sad -      ………………………………… 

gniazdko -  …………………………………      żabka -  ………………………………… 

 

Zadanie 11. (2p.) 

Przekształć zdania pojedyncze w  zdania złożone, dodając za każdym razem jeden 

wyraz. Zapisz je w wyznaczonym miejscu. 

Bocian nie ma rozwiniętych strun głosowych.    Nie wydaje głosu. 

…………………………………………………………………………………………………

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

Uderza mocno połówkami dzioba jedna o drugą.    Słyszymy klekot. 

…………………………………………………………………………………………………

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

Zadanie 12. (1p.) 

Zaznacz szereg, w którym są wyłącznie wyrazy z „ó” niewymiennym. 

A. nóżka, późno, źródło, góra, 

B. kłótnia, królik, jaskółka, dół 

C. płótno, skóra, plótł, różowy 

D. który, różnica, wróbel, próżniak 

 

Zadanie 13. (2p.) 

Przeczytaj uważnie zdania. Wstaw brakujące przecinki. 

Bociany najczęściej szukają pożywienia na terenach podmokłych. Są to łąki pastwiska płytkie 

zbiorniki wodne obrzeża stawów i rzek. 

Zadanie 14. (4p.) 

Uzasadnij pisownię wyrazów dopisując wyraz pokrewny. 
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dziób     -    …………………………              gospodarz         -    ……………………… 

pióra     -    …………………………               zachmurzenie   -    ………………………… 

powrót  -    …………………………                jeziorze           -    ………………………… 

rów       -    …………………………               parzysty           -    ………………………… 

 

Zadanie 15. (2p.) 

Do podanych wyrazów wpisz brakującą spółgłoskę miękką. 

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

.…limak               gałą….                   kacze….ce                  ….ągną….                 ….wigać 

 

Zadanie 16. (2p.) 

Z podanych wyrazów wypisz te, które tworzą rodzinę wyrazów. 

gniazdo,   ptaszysko,   bocian,    ptaszek,    pisklę,    ptasi,     pióra,    pisklęta,   ptaszyna 
 

 

ptak - ………………………………………………………………………………………… 

 

Zadanie 17. (2p.) 

Wyrazy z nawiasów napisz we właściwej formie.  

Bociany (rozpoczynać) ……………………………  naprawę lub budowę gniazda zaraz  

po powrocie z zimowiska. Samica (przygotować)) …………………………… konstrukcję 

gniazda z gałęzi i patyków, które (przynosić) ……………………………… samiec. Wnętrze  

gniazda (wyłożyć) ……………………………… trawą, słomą a także odpadami takimi jak: 

szmaty, sznurki, worki foliowe.  

 

Zadanie 18. (2p.) 

Dopisz wyrazy o znaczeniu przeciwnym. Nie używaj przeczenia nie. 

mądry - …………………………………..         powolny - …………………………………..          

młody - …………………………………..                mały - …………………………………..        
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Zadanie 19. (1p.) 

Dopisz 3 wyrazy o znaczeniu podobnym. 

piękny - …………………………..,  ……………………………., ………………………….. 

 

 

Zadanie 20. (2p.) 

Podane czasowniki wpisz w odpowiednie miejsca tabelki. 

lecą,    żerują,    poluje,    karmią,    przynosi,   składa,   stoi 
 

 

Liczba pojedyncza Liczba mnoga 
  

  

  

  

 

Zadanie 21. (1p.) 

Zaznacz list, który jest napisany poprawnie. 

 

A.                                                                                    B. 

 

 

szanowna pani, 

Uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 5 w Łodzi  

31 maja 2014 roku organizują w szkole Dzień Bociana.  

Odbędzie się turniej wiedzy o tych wspaniałych ptakach oraz konkurs plastyczny.  

Chcielibyśmy zaprosić panią do udziału w pracach komisji konkursowej.  

                                    Z poważaniem,  uczniowie klasy IIc. 
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Zadanie 22. (2p.) 

Zapisz podane wyrażenia w formie skróconej. 

ulica Bociania 3                  - ……………………………….. 

strona 34                             - ………………………………..  

dnia 31 marca 2014 roku   - ……………………………….. 

numer 20                             - ……………………………….. 


