
Konkurs polonistyczny 
„Wielkanocne potyczki” 

dla kl. II – III 
 

 
W quizie występuje pięć zespoły, 4-ro osobowe (reprezentanci z kaŜdej szkoły).  
Zespół kurek, zajączków, baranków, kaczuszek i kogucików. Stanowisko kaŜdego 
zespołu i zawodnicy oznaczeni są wyŜej wymienionym symbolem. Uczestnicy za 
prawidłową odpowiedź otrzymują punkty przyznawane przez komisję. 
Quiz obejmuje zadania z zakresu literatury dziecięcej, ortografii i gramatyki. 
 

 

1.  Połącz wyrazy z odpowiednią kaczuszką. 
 
 

 
 
 grzyb            kaczka  
 
  kosz                 rzodkiewka 

      pióro 
  

szczypiorek   
 
        sernik 
 
     rzeŜucha        chór 

 
 kurczątko 
 
 kwiat Ŝółtko 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

wyrazy 
jednosylabowe

obowe 

wyrazy 
dwusylabowe 

 

wyrazy 
trzysylabowe 

 



2.  Siedem poniŜszych rysunków odpowiada siedmiu róŜnym wierszom dla dzieci. 
     Wykreśl ich nazwy spośród liter umieszczonych w diagramie. Pozostałe litery, 
     czytane w poziomych rzędach, utworzą rozwiązanie.   
 

  
 
3.  „O kim mowa?” 
     Za chwilę przeczytam wam cztery wierszyki. Waszym zadaniem będzie     
     odgadnąć o kim mowa. Prawidłową odpowiedź zapiszcie na kartkach. 

1. Kto to taki? 
Zdolna jestem niesłychanie, 
Najpiękniejsze mam ubranie 
Moja buzia tryska zdrowiem 
Jak coś powiem, to juŜ powiem.    (SAMOCHWAŁA) 
 

2. O kim mowa? 
Piotruś nie był dzisiaj w szkole, 
Antek zrobił dziurę w stole 
Wanda obrus poplamiła 
Zosia szyi nie umyła 
Jacek zgubił klucz, a Wacek 
Zjadł ze stołu cały placek. (SKARśYPYTA) 
 



 
3. Kto? 

Nie poszedł dzisiaj do szkoły, bo mu się nie chciało, 
Nie odrobił lekcji, bo czasu miał mało,  
Nie zasznurował trzewików, bo nie miał ochoty 
Nie powiedział „dzień dobry”, bo z tym za duŜo roboty.  (LEŃ) 
 

4. Kto to? 
          "Proszę pana, niech pan słucha! 
           Po południu na zabawie 
           Utonęła kaczka w stawie. 
           Pan nie wierzy? Daję słowo! 
           Sprowadzono straŜ ogniową, 
           Przecedzono wodę sitem, 
           A co ryb złowiono przy tym!"  (KŁAMCZUCHA) 
       
 
4.  Podane czasowniki umieść we właściwej rubryce w tabelce zwracając 
     uwagę na czas wykonywanej czynności: 
     upiecze, jadła, pomalował, rysuję, wytnie, poukładali, pisze, przygotował,  
     pracuje, sprzątnie, myje, poświęci. 
      

czas teraźniejszy 
 

czas przyszły czas przeszły 

   
   
   
   
   

 
 
5.  „Pomylone tytuły” 
     Moja maszyna do pisania pogubiła czcionki i tytuły wierszy, które dla was     
     przygotowałam. Uporządkujcie je, prawidłowe odpowiedzi zapiszcie na     
     kartkach. 
 
     Kaczka działaczka 
     Na wyspach Barbaputach 
     Samohfała 
     Tańcowała igła z natką   
     Siedmiokrokowe buty 
 
 



6.  Określ osobę podanych czasowników według wzoru: 
  
     idę – ja 
 
    chodzicie    - ……….     śpiewają   - …………… 
    śpisz            - ……….    wycinają  - …………… 
    myję            - ……….    piszecie    -  …………..  
    pospacerują - ……….    pomagasz - …………… 
    zaśpiewamy - ……….    pomaluje  - …………… 
 
7. RozwiąŜ trzy rebusy i napisz hasła. 
 

     
 
 
 
 
 
 
 



8.  Będę wam czytała zdania opisujące pewnego bohatera ksiąŜki lub bajki. Zadanie     
     polega na jego odgadnięciu. JeŜeli uda wam się odpowiedzieć po wysłuchaniu   
     pierwszego zdania otrzymacie 3 pkt. Jeśli odpowiecie prawidłowo po usłyszeniu    
     drugiego zdania otrzymacie 2 pkt. Za udzielenie prawidłowej odpowiedzi po  
     trzecim zdaniu uzyskacie 1 pkt. JeŜeli znacie odpowiedź, proszę kapitan    
     podniósł rękę. 
 

1. Nie wyglądam moŜe ciekawie, bo mam odstające uszy i perkaty nochal. 
2. Wymyśliła mnie 7-letnia Tosia. 
3. Mieszkam w piórniku i bardzo lubię chodzić do szkoły. 

 
1. Zamiast grzebienia uŜywam wykałaczki. 
2. Uwielbiam stare tasiemki, czasem połknę 2 grosze, ale nie robię z tego 

problemu, przecieŜ mogę je oddać potem. 
3. Pan Brzechwa powiedział, Ŝe mam dziwne upodobania jak na 

przedstawicielkę mojego rodu i dlatego nazwał mnie dziwaczką. 
 
 

1. Na początku byłam maleńkim ziarenkiem. 
2. Moim pierwszym domem był kielich pięknego czerwonego kwiatu, później 

sypiałam w mniej wyszukanych miejscach. 
3. Choć jestem malutka, pan Andersen uwaŜał mnie za najpiękniejszą kruszynę  
świata. 
 

     
1. Wszystko zmieniło się gdy zgubiłam pantofelek. 
2. Ojciec mnie kochał, ale cóŜ macocha była dla mnie bardzo niedobra, a jej 

córki jeszcze bardziej okrutne, musiałam cięŜko pracować. 
3. Dzięki matce chrzestnej pojechałam na bal a tam poznałam królewicza, który 

mnie pokochał. Pantofelek pasował na moją stopę, gdyŜ naleŜał do mnie. 
 
 

1. Kupił nas po to, Ŝeby wyraźniej widzieć otaczający nas świat. 
2. Mój właściciel był bardzo roztargniony, często zapominał gdzie nas połoŜył. 
3. Szukał nas i szukał, a my byłyśmy na jego nosie. 

  
 

1. Mojej urody zazdrościła mi macocha. 
2. Tułałam się po ciemnym lesie, aŜ zawędrowałam do domku z maleńkimi 

mebelkami. 
3. Niepotrzebnie zjadłam zatrute jabłko, ale znalazł się piękny królewicz, który 

wybawił mnie z opresji. 
  

 



9. Połącz strzałką wyrazy z odpowiednią walizką. 
 
 

     
 
 
 
10.  Rozrzucone sylaby ułóŜ w wyrazy. Zwróć uwagę na kształt klocków.   
       Odgadnięte wyrazy napisz w liniach. 

       
 



11. Uzupełnij przysłowia. 
 
      śeby …………………nie skakała, to by ……………….nie złamała. 
      …………………………………………………….poznaje się w biedzie. 
      Uderz w ………………., a ……………… się odezwą. 
      Kwiecień - ……………., bo …………….., trochę zimy, ……………lata. 
      Wybiera się jak……………… za ……………….. 
 
12. Połącz rzeczowniki z właściwym wyrazem: ten, ta, to. 
 
 
   

 
  
 
 
           jajecznica   ogórek   koszyk 
    

dziecko   chmura   motyl 
 
             pogoda   jajko           słońce 
 
 
13. Wpisz wyrazy o przeciwstawnym znaczeniu. 
 
      ciepło    - …………… 
      mały     - ……………. 
      zdrowy - ……………. 
      silny     - ……………. 
      tył         - ……………. 
      mądry   - ……………. 
      bałagan - ……………. 
      czarny   - ……………. 
 
14. Ktoś poprzestawiał litery w tytułach siedmiu bajek. Czy potrafisz odgadnąć, 
      o jakie bajki chodzi? Napisz starannie poprawne tytuły. 
 
                   1. NECZCALIKA  ………………………………. 
                   2. CIUKOPSZEK  ………………………………. 
                           3. NOKIOPI  ………………………………..                           
             4. TOK W TABUCH  ……………………………….. 
      5. CAPIĄŚ LEKRÓWNA  ………………………………. 
             6. ŚAJ I SOGMAŁIA  ………………………………. 
   7. KRÓWLENA NIŚEKAś  ………………………………. 
  
                                 

ten ta to 



15. Wstaw brakujące przymiotniki. 

 
 

           
 
 



16. KaŜdej pisance przyporządkowano literę. Skorzystaj z klucza, zapisz i odczytaj    
      hasło. 
  

  
 
17. „Uzupełnianka ortograficzna”   
      Wstaw w tekście brakujące litery. 
     

    Jaś i Małgosia, zajęci zbieraniem jagd, nie zauwayli, Ŝe zapadł  jŜ     
    wieczr. Na dodatek zagbili się w leśnej gęstwinie i nie wiedzieli,                     

    jak  wrcić do domu. Dzieci drały z zimna i przytlały się do siebie.  

    Przez całą noc nie zmruyły oka. Las wyglądał złowrogo i niepyjaźnie. 

    Świerki szmiały ponro, a olbymie konary groźnie majaczyły  

    w płmroku. W oddali poukiwała  sowa i słychać było wycie wilkw. 

    Gdy  wzeszło słońce, dzieci pywitał poranek  z lgą. 
 

  



18. Odgadnijcie zagadki. Rozwiązanie wpisane do krzyŜówki utworzą rozwiązanie. 
 
 1. KaŜdy do nich grzecznie dzwoni, 
      albo palcem stuka do nich. 
 2. Wicher, ulewa duŜa,                                 
      biją pioruny, nadchodzi… 
 3. On brzmi w trzcinie w Szczebrzeszynie.                               
                                                                                                                                            

4. Z gór strumykiem spływa,                      
    przy morzu ogromna bywa. 
 5. Marchewka, pomidor, burak, 
      ziemniak to są … 
 6. Spokojne jest gładkie, 
     niby tafla szklana. 
     A gniewne – w huczących 
     kłębi się bałwanach. 
 
19. Hasła wpisz spiralnie. Ostatnia litera jednego wyrazu to pierwsza litera    
      następnego. Odczytaj hasło z ponumerowanych pól.  
 

  Opracowała: B. Kuligowska, A. Parada 



 

Konkurs polonistyczny 
„Wielkanocne potyczki” 

dla kl. II – III - odpowiedzi 
 
 
1. Wyrazy jednosylabowe: grzyb, kosz, chór, kwiat 
     Wyrazy dwusylabowe:   sernik, kaczka, pióro, Ŝółtko 
     Wyrazy trzysylabowe:    szczypiorek, rzeŜucha, kurczątko, rzodkiewka  
                                                                                                                       (12 p.) 
 
2. Hasło: Znane i lubiane wiersze dla dzieci                     (1 p. za poprawne hasło) 
3. • Samochwała 
    • SkarŜypyta 
    • Leń 
    • Kłamczucha (4 p.) 
4.  

czas teraźniejszy 
 

czas przyszły czas przeszły 

rysuję upiecze jadła 
pisze wytnie pomalował 

pracuje sprzątnie poukładali 
myje poświęci przygotował 

           (12 p.)   
5.  Kaczka dziwaczka 
     Na wyspach Bergamutach 
     Samochwała 
     Tańcowała igła z nitką 
     Siedmiomilowe buty  (5 p.) 
 
6.  chodzicie    - wy    śpiewają   - oni 
     śpisz            - ty    wycinają  - oni 
     myję            - ja               piszecie    - wy 
     pospacerują - oni    pomagasz - ty 
     zaśpiewamy - my    pomaluje  - on   (10 p.) 

7.  parówka, klasówka, stołówka     
     (3p. za rozwiązanie rebusów i poprawną  pisownię) 
 
8.  • Plastusiowy pamiętnik 
     • Kaczka dziwaczka 
     • Calineczka 
     • Kopciuszek   
     • Okulary                               



     • Królewna ŚnieŜka   (3p.) 
9.  Rzeczowniki: róŜa, bałwan, bocian, pióro 
     Przymiotnik:  czerwona, biały, gęsie, śniegowy 
     Czasowniki: leŜy, stoi, pachnie, leci    (12p.) 
 
10. chmura, handel, humor, hiacynt, chaber, hejnał  
     ( 6p. za poprawne ułoŜenie i poprawną pisownię wyrazów) 
 
11. śeby kózka nie skakała, to by nóŜki  nie złamała. 
      Prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie. 
      Uderz w stół, a noŜyce się odezwą. 
      Kwiecień - plecień, bo przeplata, trochę zimy, trochę lata. 
      Wybiera się jak sójka za morze.  (5p.) 
12.  ten – koszyk, ogórek, motyl 
       ta – jajecznica, pogoda, chmura 
       to – dziecko, słońce, jajko   (9p.) 
 
13. ciepło    - zimno 
      mały     - duŜy 
      zdrowy -  chory 
      silny     - słaby 
      tył         - przód 
      mądry   - głupi 
      bałagan - porządek 
      czarny   - biały  (8p.) 
 
14.                   1. NECZCALIKA  …… CALINECZKA  
                   2. CIUKOPSZEK  …….. KOPCIUSZEK 
                           3. NOKIOPI  …….. PINOKIO                           
             4. TOK W TABUCH  …….. KOT W BUTACH 
      5. CAPIĄŚ LEKRÓWNA  ……. ŚPIĄCA KRÓLEWNA 
             6. ŚAJ I SOGMAŁIA  ……. JAŚ I MAŁGOSIA 
   7. KRÓWLENA NIŚEKAś  ……. KRÓLEWNA ŚNIEśKA        (7p.) 
 
15.  ładny, ładniejszy, najładniejszy 
       wolny, wolniejszy, najwolniejszy 
       długi, dłuŜszy, najdłuŜszy 
       ciekawy, ciekawszy, najciekawszy 
       mały, mniejszy, najmnieszy 
       wysoka, wyŜsza, najwyŜsza 
       gruby, grubszy, najgrubszy (14p.) 
 
16. Hasło: Trudne jest Ŝycie kury (1p.) 
 
 



 
17.  Jaś i Małgosia, zajęci zbieraniem jagód, nie zauwaŜyli, Ŝe zapadł  juŜ     
       wieczór. Na dodatek zagubili się w leśnej gęstwinie i nie wiedzieli,                     
       jak  wrócić do domu. Dzieci drŜały z zimna i przytulały się do siebie.  
       Przez całą noc nie zmruŜyły oka. Las wyglądał złowrogo i nieprzyjaźnie. 
       Świerki szumiały ponuro, a olbrzymie konary groźnie majaczyły  
       w półmroku. W oddali pohukiwała  sowa i słychać było wycie wilków. 
       Gdy  wzeszło słońce, dzieci przywitały poranek  z ulgą. 
                                (18p.)                         
18.  
       1.drzwi 
       2. burza 
       3. chrząszcz 
       4. rzeka 
       5. warzywa 
       6. morze 
           Hasło: drzewo (7p.) 
 
19. Ŝółw, wąŜ, Ŝelazko, orzech, herb, bóbr, rów, wózek, kołnierz, ząb, brzeg 
      ( 12p. za hasło i poprawnie zapisane wyrazy) 
 


