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Mi ędzyszkolna Liga Przedmiotowa 

PŁOCK 2011 

 

Zadania konkursowe z języka polskiego dla klasy IV 

 

                                                                                                                                            

Witamy Ci ę na XVII Mi ędzyszkolnej Lidze Przedmiotowej. Przed Tobą zadania 
konkursowe z języka 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 zadań masz 60 minut. 

Życzymy powodzenia! 
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Tekst I 

(…) 

Wieczorem, kiedy mały Kay kładł się już spać, wdrapał się na krzesło przy oknie 
i spojrzał przez małą dziurkę; właśnie spadło parę płatków śniegu i jeden z nich, największy, 
zawisł na brzegu skrzynki z kwiatami; rósł coraz bardziej i bardziej i w końcu przemienił się 
w kobietę ubraną w najdelikatniejszą białą gazę, utkaną jakby z miliona gwiaździstych 
płatków. Była piękna i zgrabna, ale cała z lodu, z olśniewającego, błyszczącego lodu, a jednak 
żyła: oczy patrzały jak dwie jasne gwiazdy, ale nie było w nich spokoju ani wytchnienia. 
Skłoniła się do okna i skinęła ręką. Chłopczyk przestraszył się i zeskoczył z krzesła; a wtedy 
zdawało mu się, że wielki ptak przeleciał obok okna. (…) 
Na placu najśmielsi chłopcy przywiązywali często swoje saneczki do chłopskiego wozu 
i jechali w ten sposób spory kawał drogi. Było to bardzo wesołe. Kiedy się w najlepsze 
bawili, nadjechały jakieś wielkie sanie; były pomalowane całe na biało, a w środku siedział 
ktoś otulony w białe futro i w białej, futrzanej czapce; sanie objechały plac dwa razy dookoła. 
Kay przywiązał do nich szybko swoje saneczki i jechał za dużymi saniami; jechali coraz 
prędzej i prędzej, prosto przed siebie w najbliższą ulicę; osoba, która siedziała w saniach, 
odwróciła się, kiwnęła przyjaźnie do Kaya głową, zupełnie tak, jakby się znali od dawna;  
za każdym razem, kiedy Kay chciał odwiązać swoje saneczki, osoba znowu do niego kiwała 
i Kay zostawał; wyjechali za bramę miasta, wtedy śnieg zaczął tak sypać, że chłopiec, jadąc 
dalej, nie widział nawet ręki, którą trzymał przed oczami; puścił prędko sznur od saneczek,  
by się uwolnić od wielkich sań, ale to nie pomogło, jego małe saneczki przywiązane były 
mocno i jak wiatr pędziły naprzód. Wtedy zaczął głośno wołać, ale nikt go nie słyszał, śnieg 
padał, saneczki mknęły szybko; od czasu do czasu podskakiwały, tak jakby jechały przez 
rowy i płoty. Kay był bardzo przestraszony, chciał zmówić Ojcze nasz, ale mógł sobie 
przypomnieć tylko tabliczkę mnożenia. 

Płatki śniegu stawały się coraz większe i większe i w końcu wyglądały jak duże białe 
kury; nagle odskoczyły na bok, wielkie sanie zatrzymały się i osoba, która w nich jechała, 
wyprostowała się, jej futro i czapka były całe ze śniegu a ona sama była damą smukłą 
i wysoką, jaśniejącą bielą — Królowa Śniegu! 

 

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

 

Zadania  od 1. do 9. rozwiąż na podstawie zamieszczonego fragmentu i znajomości 
całego tekstu baśni Królowa Śniegu. 
 
 
Zadanie 1 (0–1) 
Jak miała na imię przyjaciółka Kaya? 

…................................................................................................................................................... 

 

Zadanie 2. (0–1) 
Co sprawiło, że Kay stał się nieczuły na zimno i obojętny na uczucia miłości i przyjaźni? 
A. Pocałunki Królowej Śniegu. 
B. Przejmujący mróz. 
C. Czary złych wróżek. 
D. Ukłucie w serce soplem lodu. 
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Zadanie 3. (0–2) 
Znajdź w tekście i wypisz cztery epitety, które określają Królową Śniegu. 

.....….............................................................................................................................................. 

 

Zadanie 4. (0–1) 
Co w wyglądzie, oprócz stroju, Królowej Śniegu świadczyło, że była inna niż wszyscy 
ludzie? Zacytuj odpowiedni fragment. 
 

…................................................................................................................................................... 

…................................................................................................................................................... 

 

Zadanie 5. (0-1) 
Kay mógł odejść z pałacu Królowej Śniegu dzięki 
A. czarom dobrej wróżki. 
B. miłości swojej przyjaciółki. 
C. szlachetnemu sercu Królowej. 
D. swej zaradności i pomysłowości. 
 
Zadanie 6. (0–3) 
Ułóż pytania do poniższych zdań. Zapytaj o informacje zawarte w podkreślonych 
wyrazach, np. 
Chłopiec zaczął wołać. 
Co zaczął robić chłopiec? 
 
a) Wieczorem mały Kay kładł się spać. 
b) Wielki ptak przeleciał koło okna. 
c) Wtedy zaczął głośno wołać. 
d) Puścił prędko sznur od saneczek. 
e) Kay był bardzo przestraszony. 
 
a) ….............................................................................................................................................. 
 
b) ….............................................................................................................................................. 
 
c) ….............................................................................................................................................. 
 
d) ….............................................................................................................................................. 
 
e) ….............................................................................................................................................. 
 
Zadanie 7. (0–2) 
Dokończ poniższe porównania. Wpisz sformułowania zgodne z treścią fragmentu baśni. 
 
Saneczki pędziły jak …..............................................................................................................  . 
 
Oczy kobiety patrzyły jak  …....................................................................................................  . 
 
Płatki śniegu wyglądały jak …..................................................................................................  . 
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Zadanie 8. (0–2) 
Podkreśl elementy świata przedstawionego baśni, które nie mogłyby istnieć 
w rzeczywistości. 

przemiana płatka w kobietę ● kulig za chłopskim wozem ● istnienie Królowej Śniegu ● 

gęsto sypiący śnieg ● ogromne płatki śniegu 

 
Zadanie 9. (0–3) 
Skreśl niepoprawne sformułowania, tak aby zdania zawierały prawdziwe informacje. 
 
Motyw wędrowny to zdarzenie, sytuacja lub przedmiot / nawiązanie do podróży, które 

występują w baśniach. 

W baśniach występują postacie tylko fantastyczne / fantastyczne i realistyczne.  

Baśnie to utwory, w których zwycięża dobro / raz zwycięża dobro, a innym razem zło. 

 
Tekst II 

Narnia to pełna uroku i niezwykłych tajemnic kraina. Zamieszkują ją mówiące 
zwierzęta, karły, driady, najady, fauny, smoki, a także ludzie. Stworzył ją i opisał  Clive 
Staples Lewis zainspirowany zapamiętanym z dzieciństwa obrazem fauna idącego przez 
zaśnieżony las z parasolem i paczkami.  

Opowieści z Narnii to cykl 7 książek, których akcja rozgrywa się w krainie położonej 
w innym świecie. Książka opowiada o dzieciach z naszego świata, które dostają się do tej 
uroczej krainy, by uratować ją przed siłami zła i wspomóc Narnijczyków w trudnych 
momentach ich dziejów. 
Na podstawie powieści C. S. Lewis'a powstała seria filmów przygodowych w konwencji 
fantasy. 

 
Zadanie 10. (0–1) 
Powyższy tekst jest 
A. fragmentem opowiadania. 
B. utworem poetyckim. 
C. notatką. 
D. listem. 
 
Zadanie 11. (0–3) 
Odpowiedz na pytania związane z filmem Opowieści z Narnii. 

a) Wymień imiona dzieci, bohaterów filmu. 

….................................................................................................................................................. 

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

….................................................................................................................................................. 
 

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

….................................................................................................................................................. 
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Zadanie 12. (0–2) 
Sformułuj zasadę pisowni wyrazu Narnijczyk wielką literą. 
 
….................................................................................................................................................. 

 

Zadanie 13. (0–1) 
W zdaniu Narnia to pełna uroku kraina wyraz uroku można, bez zmiany sensu, zastąpić 
słowem: 
A. tajemnicy. 
B. powabu. 
C. szczęścia. 
D. dostatku. 
 
Zadanie 14. (0–2) 
Oceń prawdziwość informacji dotyczących podanego zdania.  Podkreśl P,  jeśli zdanie 
jest prawdziwe, lub F, jeśli zdanie jest fałszywe.  
 

Narnię zamieszkują urocze zwierzęta. 

W zdaniu podmiotem jest wyraz Narnię.        P/F 

W zdaniu występują dwa rzeczowniki.           P/F 

 
 
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, 
Ali ć 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. 
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Wnosi, że to nieboszczyk i że już nieświeży. 
Więc mruknąwszy ze wzgardą odwraca się w knieję, 
Bo niedźwiedź Litwin4 miąs nieświeżych nie je. 
  
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. 

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

Zadanie 15. wykonaj na podstawie bajki Przyjaciele.  

Zadanie 15. (0–5) 
Wymyśl i zapisz rozmowę, którą mogli przeprowadzić Leszek i Mieszek. Dialog 
powinien odnosić się do treści bajki. Nie cytuj.  
Pamiętaj o poprawnym zapisie dialogu. 
 
…...................................................................................................................................................

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

....................................................................................................................................................... 
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Zadanie 16. (0–10) 
Opisz ulubionego bohatera baśniowego. Weź pod uwagę wygląd i cechy bohatera oraz 
wyraź opinię na jego temat. 
 

…...................................................................................................................................................

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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


