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Międzyszkolna Liga Przedmiotowa 
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Zadania konkursowe z zakresu edukacji polonistycznej  

dla klasy III 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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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ORZEŁ PRZEDNI 

 

            Orzeł przedni jest najbardziej okazałym i najpiękniejszym ze wszystkich orłów na 

świecie. Jest jednocześnie groźnym drapieżnikiem, niezwykle sprawnym w polowaniu  

z powietrza. Ma różne taktyki polowania, w zależności od gatunku ofiar. Patroluje z wysoka 

swój teren łowiecki i obserwuje przenikliwym orlim wzrokiem wszystko, co się dzieje. Jeśli 

zauważy na przykład zająca, wcale nie spada nań z góry, lecz z daleka obniża lot, podlatuje 

nisko, przyspiesza i chwyta zdobycz. Poluje na terenach otwartych – górskich łąkach, 

wrzosowiskach, rozległych mokradłach. Gnieździ się zarówno w górach, jak i na nizinach.  

W Polsce jest obecnie niezwykle rzadki  i ściśle chroniony. 

 

Encyklopedyczny atlas zwierząt, Wydawnictwo Elżbieta Jarmołkiewicz, Zielona Góra 2004, s.180. 

 

Zadanie 1. (1p.) 

Orzeł przedni 

A. buduje gniazda na terenach podmokłych. 

B. poluje wyłącznie na zające. 

C.  w Polsce jest ptakiem chronionym. 

D.  nie jest ptakiem drapieżnym. 

 

Zadanie 2. (2p.) 

Ułóż i zapisz dwa pytania, na które odpowiedź znajduje się w tekście Orzeł przedni. 

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

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

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

................................................................................................................................................ 

Zadanie 3. (2p.) 

Z tekstu Orzeł przedni wypisz 4 przymiotniki. 

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

Zadanie 4. (2p.) 

Uzupełnij tabelę. 

Czas przeszły Czas teraźniejszy Czas przyszły 

polował   

  urośnie 

 jest  

 

Zadanie 5. (1p.) 

Rozwiń zdanie dodając co najmniej dwa przymiotniki i jeden rzeczownik. Zapisz 

rozwinięte zdanie. 

Orzeł  poluje. 

…………………………………………………………………………………………………

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

Zadanie 6. (2p.) 

Przeczytaj uważnie zdania. Wyróżnione wyrazy zastąp innymi o podobnym znaczeniu. 

Orzeł przedni (tworzy) ………………………. gniazdo z patyków i gałęzi na niedostępnych 

półkach skalnych lub na drzewach na nizinach. W gnieździe samica składa najczęściej dwa jaja, 

lecz po wykluciu przeżywa silniejsze z (orląt) ………………………. . 

 

życzliwy,   wrogi,    przychylny,   nieprzyjazny,   pokojowy,   niechętny,   braterski 

 

Zadanie 7. (1p.) 

Podkreśl wyrazy o znaczeniu przeciwnym do przymiotnika przyjazny. 

 

Zadanie 8. (2p.) 

Wyrazy w nawiasach napisz we właściwej formie. 

Młode ptaki (żyć) ………………………. samotnie, potem łączą się w pary na całe życie. 

(Dorosły) ………………………. osobniki (prowadzić) ………………………. osiadły tryb 

życia, mają swój rewir, w którego centrum (znajdować się) ………………………. gniazdo. 
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Zadanie 9. (2p.) 

W puste miejsca wpisz h lub ch. 
 

czy……ać        wi….ura       ….uragan        ….łód           e….o       ….oryzont         ….wasty 

 

Zadanie 10. (2p.) 

Dopisz wyraz pokrewny wyjaśniający pisownię podanych wyrazów. 

drzewko       - ……………………………..       gromadka      - ……………………………….   

środkowy     - ……………………………..       łezka             - ……………………………….   

grządka        - ……………………………..       główka          - ………………………………..   

 

Zadanie 11. (2p.) 

Wstaw brakujące znaki interpunkcyjne. 

 

Ornitolodzy to ludzie którzy obserwują ptaki badają ich zwyczaje gniazdowanie lęgowiska  

i trasy przelotów. 

 

Zadanie 12. (2p.) 

Czasowniki w nawiasach zapisz we właściwej formie czasu przeszłego. 

Orzeł szukając pożywienia (minąć) …………………………... wiele łąk i pól. 

Samica (zająć) …………………………... się wysiadywaniem jaj. 

Samiec w locie (rozpiąć) …………………………... skrzydła. 

Młody ptak po raz pierwszy (wyfrunąć)…………………………... z gniazda po 70 dniach  

od wylęgu. 

Zadanie 13. (2p.) 

Dopisz po 3 wyrazy pokrewne. 

las  - ………………………….,   …………………………….,   ……………………………. 

ptak - ………………………….,   …………………………….,   ……………………………. 
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Zadanie 14. (1p.) 

Zaznacz szereg w którym znajdują się wyłącznie wyrazy z „rz” niewymiennym. 

 

A. orzech, zwierzę, zmierzch, marzec 

B.  burza, jarzębina, korzeń, górze 

C.  zorza, powierzchnia, orzeł,  rzadki 

D.  uderzać, wierzba, perz, rzeka 

 

Zadanie 15. (2p.) 

Zapisz słownie podane liczby. 

396    -  ....…………………………………………………………………………………… 

569    -  ..…………………………………………………………………………………….. 

Zadanie 16. (1p.) 

Zaznacz szereg wyrazów, który jest napisany zgodnie z kolejnością alfabetyczną. 

 

A. szpony, skrzydła, ogon, oko, dziób 

B. dziób, ogon, oko, szpony, skrzydła 

C. dziób, oko, ogon, skrzydła, szpony 

D.  dziób, ogon, oko, skrzydła, szpony 

 

 

Zadanie 17. (2p.)  

Podane wyrazy zapisz w wyznaczonym miejscu z przeczeniem nie. 

wędrują         - …………………………..          młody            - …………………………..            

przyjemny    - …………………………..         spokojny        - …………………………..                          

 chwycił        - …………………………..               krąży        - …………………………..                

 

Zadanie 18. (1p.) 

Zaznacz szereg, w którym w każdym wyrazie należy wpisać literę u. 

A. paz…r,    m…sieć,    gł…wny 

B. p…szcza,    wedł…g,  kr…tki 

C.  d…dek,    jask…łka,    kr…k    
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D. dzi…pla,    zas…wka,    g…bić 

 

 

Zadanie 19. (2p.) 

Wstaw brakujące litery: rz lub ż. Zapisz utworzone wyrazy w wyznaczonym miejscu. 

ko….eń         -   …………………………..      ostro….ny        -   ………………………….. 

ba….ant        -   …………………………..       po….reć          -   ………………………….. 

czy….yk        -  …………………………..        na….ekać        -   ………………………….. 

towa….ysz    -  …………………………..       po…. ądek        -   ………………………….. 

 

Zadanie 20. (3p.) 

Liczebniki w nawiasach zapisz we właściwej formie. 

Polujący orzeł wykonał (trzy) ……………………. okrążenie  nad polaną. 

To już ( cztery) ……………………. gryzoń schwytany tego dnia przez drapieżne ptaki. 

W lesie tym mieszają (dwa) ……………………. pary orłów przednich. 

 

Zadanie 21. (1p.) 

Uzupełnij tabelkę. 

 

Rzeczowniki 

Liczba pojedyncza Liczba mnoga 

las  

 gałęzie 

ornitolog  

jastrząb  

 

Zadanie 22. (1p.) 

Zaznacz zaproszenie, które Olek napisał poprawnie. 

A.                                                                         B. 

  

 

 

 

Zaproszenie 
 

Serdecznie zapraszam Dziadka Antoniego   
na moje dziewiąte urodziny, 

 które odbędą się 6 czerwca 2014 r.  w moim domu. 
                                                                       Olek 

 

Zaproszenie 
 

Serdecznie zapraszam Dziadka Antoniego   
na moje dziewiąte urodziny, 

 które odbędą się 6 czerwca 2014 r. o godz. 17.00 
 w moim domu. 

                                                                       Olek 
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C.                                                                          D. 

 

Zadanie 23. (3p.) 

Dziadek Antoni  przygotował dla swojego wnuka Olka prezent urodzinowy. Będzie to 

Wielki atlas ptaków. Zredaguj i zapisz życzenia, jakie dziadek mógłby napisać na kartce 

okolicznościowej swojemu wnukowi. 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

 

Zadanie 24. (5p.) 

W imieniu Olka napisz list do dziadka Antoniego. Opisz w nim wymyśloną przygodę 

chłopca. 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

 

Zaproszenie 
 

Serdecznie zapraszam Dziadka Antoniego   
na moje dziewiąte urodziny, 

 które odbędą się 6 czerwca 2014 r. o godz. 17.00 
 w moim domu. 

                                                                       

 

Zaproszenie 
 

Serdecznie zapraszam Dziadka Antoniego   
na moje dziewiąte urodziny, 

 które odbędą się 6 czerwca 2014 r. o godz. 17.00 
 

                                                                       Olek 
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…………………………………………………………………………………………………

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

 

 


