
Grupa II 
 
Klasa II (materiał z drugiej połowy Elementarza) 
 
Wyrazy do dyktanda: 
 
Wielka litera - Warszawa, Polska, Wisła, Gniezno, Kraków, Marek  
u – wujek, urodziny, ucho 
ó – sówka, kózka, mój, róża, mówi,       
ń - słoń, słońce,koń,   
ś – śpi, ślimak, zgaś, gęś, miś 
ć – ćma, pić, spać, 
ść -liść, jeść, gość, kość 
ch - chwila, chmura, kuchnia, chory, choinka, ucho 
h - harcerze, hokej, herbata, bohater 
sz - szafa, szalik, szyszka, uszy, kosz 
cz – czapka,barszcz, oczy 
rz - grzyb, drzwi, orzeł, burza, kurz, rzeka, przyjaciel                    
ż - strażak, śnieżki, leży, żaba 
dz - dzbanek, dzwonek, bardzo 
dzi- urodziny, dzieci, dzisiaj, dziadek,niedziela, tydzień 
dź - gwóźdź, dźwig 
dż – dżem,dżinsy, drożdże, 
si,ci,li,mi,ni,bi,pi,wi,zi,- mamusia, ciastko, babcia, ciocia, ciepło, stolica miasto, 
gniazdo, obiad, piosenka, piana, piasek, wianek, wiatr, wieje, zioła, ziemia, poziomki 
 
Pytania do konkursu 
 

1. Zaśpiewaj (lub powiedz) hymn Polski. 
2. Jak wygląda polska flaga? Powiedz wiersz o fladze. 
3. Co jest godłem Polski? Jaka legenda wiąże się z nim? 
4. Opowiedz legendę o trzech braciach, Lechu, Czechu i Rusie. 
5. Jakie miasto jest stolicą Polski? Pokaż na mapie, powiedz nad jaką leży rzeką. 
6. Jakie miasto było pierwszą stolicą Polski, jakie drugą? Jak nazywa się obecna 

stolica Polski? Pokaż  na mapie. 
7. Opowiedz legendę o Smoku Wawelskim. 
8. Jaka jest największa rzeka Polski? Pokaż na mapie. 
9. Wymień trzy polskie rzeki. Pokaż na mapie i wskaz 3 miasta nad Wisłą.. 
10. Wymień 5 polskich miast. Pokaż na mapie. 
11. Powiedz i pokaż na mapie miasta, skąd pochodzą twoi rodzice. 
12. Co jest na północy Polski? Pokaż na mapie i powiedz jakie są tam miasta. 
13. Powiedz jakie góry są na południu Polski. Pokaż na mapie. 
14. Pokaż na mapie znane miasto w górach. Jak się nazywa? 
15. Jak nazywają się ludzie mieszkający w górach? Opowiedz jak wygląda ich 



ludowy strój. 
16. Wymień 2 miasta nad polskim morzem, pokaż je na mapie i powiedz jak się 

nazywają. Jak nazywa się polskie morze. 
17. Wymień pory roku, i powiedz o każdej z nich. 
18. Wymień nazwy miesięcy. 
19. Kiedy piszemy wyrazy dużą literą? – podaj przykłady. 
20. Wymień dni tygodnia. 
21. Kim był Jan Paweł II? 
22. Wymień 2 największe święta kościelne. Które z nich lubisz i dlaczego? 
23. W którym miesiącu są święta Bożego Narodzenia i jakie znasz tradycje 

związane z tymi świętami? 
24. Kiedy są Święta Wielkanocne i jakie znasz tradycje związane z tymi świętami? 
25. Do jakiej polskiej szkoły uczęszczasz, kto jest patronem twojej szkoły? 

Dlaczego uczysz się języka polskiego? 
26. Dlaczego piszemy ó w wyrazach: lód, wóz, kózka? 
27. Kto to jest: lekarz, weterynarz, aptekarz, piekarz, krawiec? 
28. Powiedz wyraz, w którym jest sylaba: -sia, -sie, -sio. 
29. Powiedz wyraz, w którym jest sylaba: -nia, -nie, -nio. 
30. Powiedz wyraz, w którym jest sylaba: -bia, -bie, -bio, -biu. 
31. Powiedz wyraz, w którym jest sylaba: -pia, -pie, -pio, -piu. 
32. Powiedz wyraz, w którym jest sylaba: -wia, -wie, -wio. 
33. Powiedz wyraz, w którym jest sylaba: -cia, -cią, -cie, - cię, -cio, -ciu. 
34. Powiedz wyraz, w którym jest sylaba: -zia, -zie, -zio. 
35. Powiedz wyraz, w którym jest sylaba: -mia, -mie, -mię. 
36. Powiedz wyraz, w którym są litery zmiękczone przez „kreseczkę”: -ć, -ś, -ń, -ź. 
37. Powiedz wyraz, w którym są dwuznaki: sz, cz, ch, rz, dz, dż, dź. 
38. Podziel na sylaby wyrazy: szczoteczka, niedźwiedź, niedziela, koszula. 
39. Zamień „r” na „rz” w wyrazach: rower, traktor, tor, mur, góra. 
40. Zamień „rz” na „r” w wyrazach: morze, lekarz, żołnierz, marynarz. 
41. Powiedz wyrazy przeciwne do wyrazów: mało, lekko, jasno, zimno. 

 
          Zestaw pytań dla grupy II przygotowały: 

Elzbieta Wolska, Marta Czaczkowska 
Elzbieta Tumilowska 

 
 

 


