
Treści polonistyczne 
 

Przeczytaj uważnie tekst. 

Obok domu rosła róża. Była wysoka, miała osiem ostrych 
kolców i cztery piękne listki. Wszystkie kwiaty zachwycały się jej 
urodą, gdy rano wystawiała swą głowę do słoneczka. Miała 
czerwone kwiaty, a ich płatki były tak duże, że czasem siadało 
na nich kilka motyli. Róża pocieszała inne kwiaty, gdy smuciły 
się, że nie są tak piękne, jak ona. 
 
Zadania od 1. do 6. odnoszą się do przeczytanego tekstu. 
 
Podkreśl właściwe dokończenie zdania. 
 
1. Obok domu rosła 
A. różyczka.  B. róża.  C. różdżka. 
 
2. Róża miała 
A. kilka kolców.  B. sześć kolców.  C. osiem kolców. 
 
3. Inne kwiaty 
A. pocieszały różę. B. zachwycały się różą. C. zazdrościły róży. 
 
4. Na płatkach róży czasem siadało kilka 
A. motyli.  B. ptaków.  C. pszczół. 
 
5. Róża była 
A. mała.  B. gruba.  C. wysoka. 
 
6. Rano róża 
A. wysławiała głowę do słoneczka.   
B. wystawała na słońcu. 
C. wystawiała głowę do słoneczka. 
 
7. Podpisz obrazki. 

                         
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 



8. Przeczytaj zdania. Ponumeruj je od 1 do 3 według kolejności 
wydarzeń. 

Po śniadaniu pojedzie na działkę. 
Zosia wstała wczesnym rankiem. 
Po południu odwiedzi dziadka.  

 

9.  Co oznacza podany znak drogowy?   

A. Droga dla motocykli. 
B. Zakaz wjazdu rowerów. 
C. Droga dla rowerów. 
 
10. Z podanych sylab ułóż wyrazy. Napisz te wyrazy w liniach. 

li ca tab      sto ka krot 
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_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

11. Podkreśl wszystkie wyrazy, które mają 4 głoski. 

ogród  mucha  porzeczka 
krzew  bratek  irys 

 
12. Podkreśl wyraz, który ma najwięcej sylab. 

A. różyczka   B. pomidory   C. szkoła 
 
13. Przepisz starannie zdanie. 

W ogródku rosły róże i fiołki. 
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14. Przeczytaj tekst z ramki i odpowiedz na pytania. 
 

Zapowiada się słoneczny dzień. Pojedziemy do lasu.  
Będziemy zbierać jagody. 

 
Ile zdań jest w ramce?   
 
Ile wyrazów jest w ramce? 
 
Ile liter ma wyraz szczypiorek? 
 



15. Podkreśl zdanie, które jest odpowiedzią na poniższe pytanie. 

Kiedy zasiałaś bratki? 
A. Z mamą i Weroniką. 
B. Wczoraj wieczorem. 
C. Bo bardzo mi się podobają.   
 
16. Podkreśl tytuł programu telewizyjnego, który jest przeznaczony dla 
dziecka w twoim wieku. 
A. Zakręt – serial kryminalny. 
B. Kaczor Donald przedstawia – serial rysunkowy. 
C. W-11 – wydział śledczy – serial fabularno-dokumentalny. 
 
17. Podkreśl wyraz, który ma 6 liter. 
A. kalosze  B. kwiatki   C. chwast 
 
18. Pokreśl zdanie, które wyjaśnia znaczenie podanego znaku. 
A. Tu można podlewać kwiaty. 
B. W tym miejscu pada deszcz. 
C. Tutaj można wziąć prysznic.  
 
19. Połącz strzałką początek zdania z jego właściwym dokończeniem. 

zerwała tulipany. 
Maciek wczoraj   pobiegnie do ogrodu. 
  podlewał kwiaty. 
 
20. Pokoloruj ramkę, w której są wyrazy związane z plastyką. 

    A.     B.     C. 

pędzel, tło rytm, nuta scena aktor, 

    


