
 

 

GRUPA I 
 
Klasa I (materiał z pierwszej połowy Elementarza) 
 
Wyrazy do dyktanda: 
 
„ó” wymienne 
kółko, lód, mróz, mój, stół, twój, mówi 
 
„ó” niewymienne 
córka, góra, król, ogórek, ołówek, róża, wróbel, żółty, Kraków 
 
„ż” 
duży, każdy, leży, może, wąż, pożar, żaba, żyrafa, różowy 
 
„h” 
hak, herbata, hałas 
 
„u” 
gumka, lustro, kogut, malutki 
 
„ą, ę” 
zęby, ręka, gąska, gęga 
 
 
 
Pytania do konkursu 
 

1. Jak nazywa się stolica Polski , pokaż ją na mapie . 
2. Jak wygląda flaga Polski?  Jaki kolor jest u gόry, a jaki na dole? 
3. Jak nazywa się najdłuższa rzeka Polski, pokaż na mapie skąd wypływa. 
4. Jak nazywa się polskie morze, pokaż na mapie. 
5. Wymień trzy znane ci duże miasta w Polsce i pokaż je na mapie. 
6. Zaśpiewaj znaną ci piosenkę lub powiedz wiersz. 
7. Opowiedz o swojej rodzinie. 
8. Jakie znasz kolory, wymień kilka. Jaki jest twόj ulubiony kolor? 
9. Wymień pory roku, powiedz którą z nich lubisz najbardziej i dlaczego? 
10. Po czym poznajemy, że jest wiosna? 
11. Po czym poznajemy, że jest lato? 
12. Po czym poznajemy, że jest jesień? 
13. Po czym poznajemy, że jest zima? 



 

 

14. Wymień dni tygodnia i powiedz, który dzień lubisz najbardziej.   
15. Jakie znasz pory dnia, powiedz co robisz po przyjściu ze szkoły. 
16. Jakie znasz figury geometryczne, narysuj je? 
17. Podaj nazwy części  swojego ciała, powiedz po której stronie masz serce. 
18. Policz po polsku do 20. 
19. Jakie zwierzęta można zobaczyć w gospodarstwie domowym (na farmie)? 
20. Powiedz, jakie zwierzęta można zobaczyć w ZOO? 
21. Wymień, jakie znasz owoce, które z nich lubisz najbardziej. 
22. Wymień, jakie znasz warzywa, które z nich lubisz najbardziej.  
23. Jakie znasz zwyczaje związane ze Świętami Bożego Narodzenia? 
 W jakim miesiącu obchodzimy te święta? 
24. Jakie znasz zwyczaje związane ze Świętami Wielkanocnymi? 
 Kiedy te święta są obchodzone? 
25. Co to jest pisanka? 
26. Wymień samogłoski. 
27. Wymień samogłoski w wyrazach: np. lokomotywa, klasa, kot, oko, domek 

Podziel je na sylaby. 
28. Wymień spółgłoski w wyrazach: np. samolot, malutki, cebula, mama, ul. 

Podziel je na sylaby. 
29. Dlaczego wyraz „Polska” piszemy zawsze wielką literą?   
30. Jakie wyrazy zawsze piszemy wielką literą, podaj przykłady. 
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