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KOD UCZNIA  

 

 

 

Witamy Ci ę na XVI Międzyszkolnej Lidze Przedmiotowej. Przed Tob ą zadania 
konkursowe z j ęzyka polskiego dla klasy IV. 

Instrukcja  

1. Przeczytaj uważnie teksty i polecenia. 

2. W zadaniach, w których są podane cztery odpowiedzi: A, B, C, D, wybierz  tylko 
jedną i zaznacz znakiem X. 

3. Jeżeli się pomylisz, błędną odpowiedź otocz kółkiem i zaznacz inną. 

4. Rozwiązania zadań, w których należy samodzielnie sformułować odpowiedź, 
zapisz czytelnie w wyznaczonych miejscach. 

Na wykonanie zada ń masz 90 minut. 

Życzymy powodzenia ! 
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O miło ści i przyja źni 

Tekst I 

(…) I wtedy właśnie mała Gerda weszła przez wielkie wrota do pałacu; wiały 
wówczas ostre wichry, ale dziewczynka odmówiła wieczorną modlitwę i wtedy wiatry 
ułożyły się, jak gdyby chciały spać, a dziewczynka weszła do wielkiej pustej, zimnej 
Sali. Zobaczyła Kaya, poznała go, rzuciła mu się na szyję, objęła go mocno i wołała:  

- Kay, drogi, mały Kay! Nareszcie Cię odnalazłam! 

Ale on siedział zupełnie cicho, sztywny i zimny. 

Wtedy zapłakała mała Gerda gorącymi łzami, które spłynęły na jego pierś, dostały się 
aż do jego serca, roztopiły kawałki lodu i wchłonęły okruszynę szkła; Kay spojrzał na 
nią, a ona zaśpiewała mu pieśń: 

Róża przekwita i minie, 

Chodź pokłońmy się Dziecinie. 

Wtedy Kay wybuchnął płaczem i odłamek szkła wypadł mu z oka, poznał Gerdę  
i zawołał radośnie: 

- Gerdo, kochana, mała Gerdo! Gdzieś była tak długo? I gdzie ja byłem?  - Rozejrzał 
się wokoło – Jakże tu zimno! Jak pusto i rozlegle! 

I przytulił się mocno do Gerdy, a ona śmiała się i płakała z radości. (…) 

Jan Christian Andersen, Królowa Śniegu, fragm.,[w:] Baśnie, tom 1, PIW, Warszawa 1977. 

 

Zadanie 1. (0-1) 

Jak zareagował Kay, gdy Gerda weszła do pałacu? 

A. Ucieszył się na jej widok. 
B. Rzucił się przyjaciółce na szyję. 
C. Zapytał, jak dziewczynka weszła do pałacu. 
D. Pozostał zimny i nieczuły na jej obecność. 
 

Zadanie 2. (0-1) 

Co sprawiło, że Kay rozpoznał Gerd ę? 

A. Objęcie Kaya przez Gerdę. 
B. Płacz Gerdy i zaśpiewanie piosenki. 
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C. Pocałunek Gerdy w policzek Kaya. 
D. Czułe słowa szeptane przez Gerdę. 
Zadanie 3. (0-1) 

Które słowa opisuj ą komnaty pałacu? 

A. Udekorowane i wielkie. 
B. Niewielkie i przytulne. 
C. Kolorowe i ogromne. 
D. Puste i zimne. 
 

Zadanie 4. (0-1) 

Wypisz z tekstu porównanie. 

 

 

Zadanie 5. (0-3) 

Wypisz z tekstu po jednym przykładzie 

a) zdania oznajmuj ącego   

 

b) wypowiedzenia wykrzyknikowego 

 

c) zdania pytaj ącego 

 

 

Zadanie 6. (0-1) 

W zdaniu I wtedy właśnie mała Gerda weszła przez wielkie wrota do pałacu 
podmiotem  jest wyraz  

A. Gerda. 
B. wtedy. 
C. pałacu. 
D. wrota. 
 
Zadanie 7. (0-1) 

W poni ższym zdaniu  podkre śl orzeczenie. 
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Ale on siedział zupełnie cicho, sztywny i zimny. 

Przypomnij sobie treść całego opowiadania Królowa Śniegu i rozwiąż poniższe 
zadania. 

Zadanie 8. (0-1) 

Kay stał si ę nagle niegrzecznym chłopcem, poniewa ż 

A. ukłuł się kolcem zaczarowanej róży. 
B. wpadł mu do oka odłamek diabelskiego lustra. 
C. wypił napój zatruty przez czarownicę. 
D. wpadł mu do oka płatek śniegu zaczarowany przez złą królową. 

 

Zadanie 9. (0-1) 

W jaki sposób Kay znalazł si ę w pałacu Królowej Śniegu? 

A. Podczas śnieżnej zadymki Kay zgubił drogę do domu i trafił do zamku Królowej 
Śniegu. 
B. Królowa Śniegu w mroźną noc wyniosła śpiącego Kaya z jego pokoju i na saniach 
zawiozła do pałacu. 
C. W czasie zabawy na dworze Kay przywiązał swoje sanki do sań Królowej Śniegu, 
która zawiozła go do pałacu. 
D. Gdy Kay w śnieżną noc wyruszył na poszukiwanie pałacu Królowej Śniegu, 
odnalazły go śnieżne elfy i zaprowadziły do swej pani. 

 

Zadanie 10. (0-1) 

Co sprawiło, że Kay stał si ę nieczuły na zimno i oboj ętny na uczucia miło ści  
i przyja źni? 

A. Pocałunki Królowej Śniegu. 
B. Przejmujący mróz. 
C. Czary złych wróżek. 
D. Ukłucie w serce soplem lodu. 

 

Zadanie 11. (0-1) 

Kay mógł odej ść z pałacu Królowej Śniegu dzi ęki 
 
A. czarom dobrej wróżki. 
B. miłości przyjaciółki Gerdy. 
C. dobremu sercu Królowej. 
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D. swej zaradności i pomysłowości. 
 
Zadanie 12. (0-2) 

Podkre śl cechy ba śni. 

występowanie postaci fantastycznych ● opowieści o bogach i bohaterach ● 
szczęśliwe zakończenie ● występowanie postaci historycznych ● czas i miejsce akcji  
dokładnie określone ● czas i miejsce akcji niedokładnie określone ● występowanie 
przedmiotów magicznych ● raz zwycięża dobro, a innym razem zło 

 

Tekst II 

Tej nocy Pinokio zamiast pracować do dziesiątej, pracował do samej północy  
i zamiast ośmiu koszyczków z łyka zrobił szesnaście. Potem położył się i zasnął.  
A we śnie ujrzał Wróżkę piękną i uśmiechniętą, która ucałowawszy go, rzekła: 
„Dzielny z ciebie chłopiec! W nagrodę za twoje dobre serce wybaczam ci wszystkie 
twoje wybryki, jakie popełniłeś do dnia dzisiejszego. Chłopcy, którzy z takim 
oddaniem wspierają swoich rodziców w nędzy i pielęgnują ich w chorobach, zawsze 
zasługują na wielką pochwałę i na wielką miłość, nawet, jeżeli nie mogą uchodzić za 
wzór posłuszeństwa i dobrego zachowania. W przyszłości kieruj się rozsądkiem,  
a będziesz szczęśliwy”. W tym momencie sen się skończył i Pinokio obudził się  
z szeroko otwartymi oczami.  
A teraz wyobraźcie sobie jego zdziwienie, kiedy obudziwszy się spostrzegł, że już nie 
był drewnianym pajacem, ale chłopcem, takim jak wszyscy inni. 
 

Carlo Collodi, Pinokio, fragm., Nasza Księgarnia, Warszawa 1988. 

 

Zadanie 13. (0-1) 

Z Tekstu II wypisz zdanie b ędące życiow ą wskazówk ą. 

 

 

Zadanie 14. (0-3) 

Napisz w kilku zdaniach, kim był i sk ąd wziął się Pinokio. 
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Zadanie 15. (0-2) 

Odwołaj si ę do tre ści całego utworu Pinokio  i podaj : 

a) dwóch bohaterów fantastycznych 

 

b) dwóch bohaterów realistycznych 

 
 
 
Tekst III 
Nie masz teraz prawdziwej przyjaźni na świecie; 
Ostatni znam jej przykład w oszmiańskim1 powiecie. 
Tam żył Mieszek, kum2 Leszka, i kum Mieszka Leszek. 
Z tych, co to: gdzie ty, tam ja, - co moje, to twoje. 
Mówiono o nich, że gdy znaleźli orzeszek, 

Ziarnko dzielili na dwoje; 
Słowem, tacy przyjaciele, 

Jakich i wtenczas liczono niewiele. 
Rzekłbyś: dwój duch w jednym ciele. 
  
O tej swojej przyjaźni raz w cieniu dąbrowy 
Kiedy gadali, łącząc swojo czułe mowy 

Do kukań zozul3 i krakań gawronich, 
Alić ryknęło raptem coś koło nich. 

Leszek na dąb; nuż po pniu skakać jak dzięciołek. 
Mieszek tej sztuki nie umie, 

Tylko wyciąga z dołu ręce: "Kumie!" 
Kum już wylazł na wierzchołek. 

  
Ledwie Mieszkowi był czas zmrużyć oczy, 
Zbladnąć, paść na twarz: a już niedźwiedź kroczy. 

Trafia na ciało, maca: jak trup leży; 
Wącha: a z tego zapachu, 
Który mógł być skutkiem strachu, 

Wnosi, że to nieboszczyk i że już nieświeży. 
Więc mruknąwszy ze wzgardą odwraca się w knieję, 
Bo niedźwiedź Litwin4 miąs nieświeżych nie je. 
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Dopieroż Mieszek odżył... "Było z tobą krucho! - 
Woła kum. - Szczęście, Mieszku, że cię nie zadrapał! 
Ale co on tak długo tam nad tobą sapał, 

Jak gdyby coś miał powiadać na ucho?" 
"Powiedział mi - rzekł Mieszek - przysłowie niedźwiedzie: 
Że prawdziwych przyjaciół poznajemy w biedzie". 
 

Adam Mickiewicz, Przyjaciele, [w:] Liwona Agencja Wydawnicza, Warszawa 2007. 

 
1Oszmiański powiat – region Litwy, rodzinnego kraju poety. 
2kum – przyjaciel, towarzysz. 
3zozula – kukułka. 
4Litwin – mieszkaniec Litwy. 

 

Zadanie 16. (0-1) 

Gdzie bohaterowie spotkali nied źwiedzia? 

 

 

Zadanie 17. (0-1) 

Kto opowiada o wydarzeniach? 

 

 

Zadanie 18. (0-2) 

Na podstawie pierwszej zwrotki podaj dwa przykłady uzasadniaj ące, że Mieszka 
i Leszka ł ączyła wielka przyja źń. Nie cytuj. 

 

 

 

 

Zadanie 19. (0-1) 

Jak zachował si ę Leszek wobec przyjaciela, gdy usłyszał zbli żającego si ę 
nied źwiedzia? 
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Zadanie 20. (0-1) 

Dlaczego nied źwied ź nie zrobił krzywdy Mieszkowi? 

 

 

 

Zadanie 21. (0-1) 

Zapisz fragment utworu,  który jest powszechnie zna nym pouczeniem. 

 

 

Zadanie 22. (0-1) 

Wypisz z tekstu dwie pary wyrazów, które si ę rymuj ą. 

 

Zadanie 23. (0-10) 

Opowiedz histori ę, która przytrafiła si ę Leszkowi i Mieszkowi. Skorzystaj  
z treści utworu A. Mickiewicza. 
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Zadanie 24. (0-1) 

Wpisz elementy listu w odpowiednie miejsca. 
a) formuła pożegnania i pozdrowienia 
b) miejsce i data 
c) treść listu 
d) podpis nadawcy 
e) nagłówek 
f) wstęp 
 
 



11 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Zadanie 25. (0-2) 

Bohaterk ą powie ści Panna z mokr ą głow ą jest Irenka Borowska. Napisz, kim s ą 
dla niej wymienione postacie . 

Jaś - ______________________________________________________________ 
 
Amelia - ___________________________________________________________ 
 
Barbara - ___________________________________________________________ 
 
pan Podkówka - _____________________________________________________ 
 
pani Opolska - ______________________________________________________ 
 
Drab - _____________________________________________________________ 
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Zadanie 26. (0-4) 

Odpowiedz na pytania zwi ązane z filmem Opowie ści z Narnii. 

a) Wymień imiona dzieci, bohaterów filmu. 

 

b) W jaki sposób dzieci dostały się do królestwa Narnii? 

 

c) Która bohaterka filmu przypomina Królową Śniegu? Dlaczego? 

 

 

d) Kto pomaga dzieciom uwolnić Narnię od panowania złej czarownicy? 

 

 

Zadanie 27. (0-2) 

Do podanych wyrazów dopisz wyrazy bliskoznaczne 

podarunek - ____________________________________________ 

wielki - ________________________________________________ 

barwa - ________________________________________________ 

czarodziejka - __________________________________________ 

 

Zadanie 28. (0-2) 

Uzupełnij wyrazy odpowiednimi znakami: rz, ż, ó, u. 

Spoj_ał dookoła i zamiast słomianych ścian chałupki zobaczył śliczny pokoik, 

__meblowany i p__ystrojony z wykwintną prostotą. Gdy wyskoczył z ł__żka, znalazł 

p__ygotowane nowe ubranko, nową czapeczkę  i parę trzewiczk__w  sk__rzanych, 

które le__ały na nogach jak ulał.  


