
OLIMPIADA JĘZYKA POLSKIEGO KLAS 3 
 

Eliminacje I stopnia 2016 
 

I CZĘŚĆ. ZADANIA JĘZYKOWE 
 
Nazywam się.................................................................................................................... 

 

Jestem uczniem (uczennicą) klasy................................................................................... 

 

………………………………………………………………………………………… 

(nazwa szkoły) 

 

 

1.Utwórz za pomocą strzałek właściwe tytuły książek.  

Cudaczek                 Koziołek                 Zosia                 Zaczarowana 

Matołek                zagroda                Samosia               Wyśmiewaczek 

4 p………. 

2.Połącz wyrażenie z jego znaczeniem. 
 
Mieć dom na głowie                                  uparcie doszukiwać się wad. 

Szukać dziury w całym                             próżnować, nic nie robić. 

Zbijać bąki                                                ktoś bardzo ruchliwy, energiczny.                                   

Żywe srebro                                              samodzielnie zajmować się całym domem. 

4 p………. 

 

3. Dopasuj przysłowia. 

Gdy kota nie ma                                                    podkuj buty. 

Gdzie kucharek sześć,                                          a milczenie złotem. 

Idzie luty                                                              krótkie nogi. 

Kłamstwo ma                                                       myszy harcują. 

Mowa jest srebrem ,                                            tam nie ma co jeść. 

5 p……….. 

 



4. Uzupełnij tekst właściwymi literami. 

Wiosna to p...eśliczna pora roku. W parkach trawniki pokrywają się 

świe...ą ziele...ą. Gałą...ki d...ew i k...ewów wypuszczają nowe listki. Ł...ki nad 

rzek... wyglądaj... jak p...szyste, r...żnobarwne dywany. Skaczą po nich ...abki, a w 

g...rze  b...ęczą  p...czoły,  t...miele i d...że bąki. Z ciepłych kraj...w wr...cą  sk...ydlaci 

p...yjaciele: jask...łki, skowronki i bo...any. W lesie pan...je gwar i ...ałas. Je...e, 

wiewi...rki, mr...wki i ż...ki cieszą się, że wkr...tce nadejdzie wiosna. 

30 p…………. 

 

5. Z powyższego tekstu wypisz po 3 rzeczowniki, czasowniki i przymiotniki. 

Rzeczowniki....................................................................................................................

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

Czasowniki......................................................................................................................

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

Przymiotniki.................................................................................................................... 

9 p…… 

 
6.Podkreśl grupę wyrazów, w której znajdują się wyrazy pokrewne. 
 
a) mama, tata, dziecko; 

b) narciarz, narty, narciarstwo; 

c) rzeka, rzeczka, rzeczułka. 

2p……. 

 
7. Zapisz podane wyrażenia w liczbie mnogiej. 
 

Wysokie krzesło – …………………………………………………………. 

dobry uczeń – ……………………………………………………………… 

mądra nauczycielka – ……………………………………………………… 

mały kotek – …………………………………………………….………………. 

przystojny mężczyzna –……………………………………………………….. 

  10 p…….      



8. Zapisz czasowniki w  liczbie mnogiej. 
 
……………….cieplejsze dni. Ludzie……………….z domów lżej ubrani. 

(Przyjść)                                                      (wyjść) 

 

…..……….się  kolejki po lody. Nagle………………….ciemne chmury.  

(Ustawić)                                             (nadciągnąć)   

                                                     

……………….gęstym śniegiem.  

 (Sypnąć)  

 

Kolejki……………. . Chłopcy…...................bić się na śnieżki. Ale krótko  

               (zniknąć)                       (zacząć)     

                                                                        

się……………….., bo śnieżyca………………… w rzęsisty deszcz. 

            (cieszyć)                            (zamienić)  

9 p…… 

 

9. Napisz przeczenie ,,nie” z podanymi wyrazami. 
 
zgoda…………………………..…. duży…………………….……..……… 

wraca…………………………..…. wygodny………………..……………. 

mały…………………………….… powtarzać……………………………. 

drogi…………………………….... szczęście………………………….….. 

  

                                                                                                                            8p…… 

10. W wykropkowane miejsce wpisz odpowiednie słowo. 

a) mażę, marzę 

.........................................o wyprawie w kosmos. 

................................................po tablicy. 

b) Jerzy, jeży 

Mój najlepszy kolega nazywa się........................................ . 

Widzieliśmy w lesie dużo...................................... . 

 

 



c) z kurką , skórką  

Uwielbiam świeży chleb z chrupiącą ....................................... . 

Po podwórku chodził kogut ................................ . 

d) Bug, Bóg 

 W Biblii jest napisane, że .................... stworzył świat. 

Czwartą co do wielkości rzeką Polski jest.................... . 

8 p…… 

W  I części mogłeś (-aś) uzyskać  89 punktów. Uzyskałeś (-aś) _________punktów. 

 

          

 
II  CZĘŚĆ. CZYTANIE ZE ZROZUMIENIEM 

 
Przeczytaj uważnie tekst i zaznacz prawidłową odpowiedź. 

Hobby Karola 

                     Karol jest kolekcjonerem. Od dwóch lat zbiera karty pocztowe z 

widokami polskich miast. Kupuje je w kioskach, na poczcie lub dostaje od rodziców, 

krewnych i znajomych. Jego kolekcja jest naprawdę imponująca. 

              Ma już 425 kart. Przechowuje je w dużym, kolorowym pudełku. Karol 

chętnie ogląda swój zbiór z kolegą Radkiem – miłośnikiem podróży i książek 

przygodowych. Czują się wtedy tak wspaniale, jakby wędrowali po całym kraju. 

Wyobrażają sobie, że są w Gdańsku, a za chwilę w Toruniu, Poznaniu, Katowicach, 

Lublinie czy w Zielonej Górze. 

Najcenniejsza część kolekcji to dwadzieścia kart z widokami 

rodzinnego  miasta chłopców, stolicy naszego kraju – Warszawy. Przedstawiają wiele 

pięknych i ciekawych miejsc, które warto zobaczyć: Stare Miasto, Zame Królewski, 

pałac w Wilanowie i w  Łazienkach, Teatr Wielki.  

              Są też zdjęcia pomników: Syrenki, Nike, Fryderyka Chopina, Grobu 

Nieznanego Żołnierza. Na jednej z kart widać Kolumnę Zygmunta. Chłopcy wiedzą, 



że postać na szczycie kolumny to król Zygmunt III Waza, który w 1596 roku 

przeniósł stolicę z Krakowa do Warszawy. 

W Krakowie – dawnej stolicy Polski, spędzi Karol trzy tygodnie  

tegorocznych wakacji. Wyjeżdża już w poniedziałek 27 czerwca. Planuje zwiedzić 

Wawel, Sukiennice i Kościół Mariacki. Zobaczy też Barbakan i Bramę Floriańską, 

które zna ze swoich widokówek. W Krakowie będzie przebywał do 17 lipca, a na 

resztę wakacji pojedzie do cioci Heli do Bydgoszczy.  

Po tych podróżach kolekcja Karola będzie z pewnością jeszcze bogatsza. 

Chłopiec zamierza ją uporządkować i zrobić album ,,Miasta Polski’’.  Starsza siostra 

Agnieszka obiecała mu w tym pomóc.   

 

 W zadaniach a, b, c, d, e, f  wybierz i podkreśl tylko jedną właściwą odpowiedź. 

  

a)     Co kolekcjonuje Karol?                                                                        

        znaczki pocztowe 

        książki przygodowe 

        karty pocztowe z widokami miast polskich 

        karty pocztowe ze zdjęciami zabytków. 

  

b)    Gdzie Karol przechowuje swoją kolekcję?                                         

        w szufladzie 

        w klaserze 

        w albumie 

        w dużym, kolorowym pudełku. 

     

c)     W jakim mieście mieszkają Karol i Radek?                                       

        w Krakowie 

        w Gdańsku 

        w Warszawie 

        w Toruniu. 

  

d)    Ile kart pocztowych ma Karol w swojej kolekcji?                            

        1596 

        20 

        425 

        27. 

  



e)     Jakie zabytki można zobaczyć w Krakowie?                                    

        Planetarium, Fontannę Neptuna, Dwór Artusa 

        Sukiennice, Kościół Mariacki, Wawel 

        pałac w Łazienkach, w Wilanowie, Zamek Królewski 

        Grób Nieznanego Żołnierza, Kolumnę Zygmunta.  

 

             f) Czym interesuje się Radek, kolega Karola?                                      

        zwierzętami egzotycznymi 

        sportem 

        podróżami i książkami przygodowymi 

        przyrodą.  

 

Odpowiedz na pytanie pełnym zdaniem. 
  

Skąd Karol bierze karty pocztowe do swojej kolekcji? 

  

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

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

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

 

W II części mogłeś (-aś) uzyskać 7 punktów. Uzyskałeś (- aś) _______punktów.  

 

 

I CZĘŚĆ 89  

II CZĘŚĆ 7  

OGÓŁEM 96  

 

 

 

 

 
 
                     

                       

 
 

 

 

 


