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Witamy Ci ę na XVII Mi ędzyszkolnej Lidze Przedmiotowej. Przed Tobą zadania 
konkursowe z języka polskiego dla klasy V. 

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 
 
Gdzie jest moja córka? 

Persefona rosła otoczona nimfami i wesołymi leśnymi duszkami. Po mamie 
odziedziczyła miłość do przyrody.  

– Córeczko, zostaniesz tu sama? – zapytała któregoś dnia Demeter – muszę sprawdzić, 
czy zboża już dojrzewają. 

– Dobrze mamo – odpowiedziała Persefona. 
– Tylko pamiętaj, co ci mówiłam! – przestrzegała córkę Demeter. 
I poszła. 
Persefona westchnęła, spoglądając za znikającą w lesie matką. Dobrze wiedziała, o co 

jej chodziło – nieopodal, na ich ulubionej łące rosły piękne narcyzy. Za nic nie można było 
ich zrywać, bo podobno przynosiły nieszczęście. Ale były tak piękne, tak piękne! I tak 
cudownie pachniały!  

Zamyślona Persefona przyklęknęła przy kwiatku i … – nim zorientowała się, co robi – 
zerwała go. 

Teraz proszę, ażeby wszyscy co bardziej strachliwi czytelnicy zamknęli oczy. Bo 
ziemia rozstąpiła się nagle z przerażającym hukiem i z jej wnętrza wyjechał na wspaniałym 
rydwanie straszliwy bóg krainy umarłych, Hades! Chwycił oniemiałą dziewczynę, wciągnął 
do swego rydwanu i nie minęła sekunda, jak obydwoje zniknęli w podziemnych czeluściach! 
Persefona nie zdążyła nawet krzyknąć. Ziemia zamykała się za nim powoli, tak jak zamyka 
się porastająca leśne stawy rzęsa za rzuconym do wody kamieniem. 

Demeter, tknięta jakimś przeczuciem, wróciła wcześniej niż to miała w planach. 
Patrzyła z niepokojem na łąkę, gdzie rankiem pożegnała się z córką.  

– Córko! – zawołała Demeter. – Córeczko! Gdzie jesteś?! 
Ale odpowiedziała jej tylko cisza. Nawet echo tym razem nie odważyło się odezwać.  
– Córuś! – krzyknęła ponownie. 
A potem, nie mogąc już dłużej znieść porażającej martwoty, która zdawała się ją 

osaczać z każdej strony, ruszyła na poszukiwanie córki. Ech, gdzież jej nie było… 
Przemierzyła wzdłuż i wszerz cały las, wszystkie łąki, uroczyska i pachnące kwiatami 
polanki, wszystkie zagajniki, sady i winnice. Była w miejscach, gdzie źródła rozpoczynają 
swój bieg, jak i tam, gdzie kończą żywot, wpadając do rzek lub wodnych oczek. Odwiedziła 
nimfy, boginie i leśne duszki – lecz nikt nie potrafił powiedzieć zrozpaczonej matce, co stało 
się z Persefoną. 

Aż nadeszła noc, a wraz z nocą czarne myśli. 
– Córuś… - szeptała Demeter, patrząc przez łzy na uśpiony świat. – Gdzie jesteś, moja 

córeczko?  
Nieopodal przechodziła Hekate, bogini nocy i ciemności, i poradziła Demeter, aby 

udała się do Heliosa, Bóg Słońca przekazał matce przerażającą wiadomość. Persefonę 
porwał Hades, władca świata umarłych. Zagniewana Demeter podążyła z interwencją do 
Zeusa, który nie tylko o wszystkim wiedział, ale sam już dawno temu obiecał, iż Persefona 
zostanie żoną Hadesa. 

Albo mi zwrócą córkę – zazgrzytała zębami Demeter – albo moja noga nigdy więcej 
tu nie postanie! 

Zeus wzruszył ramionami. Phi, też mi groźba… Jednak już wkrótce musiał przyznać, 
że nie warto było wszczynać sporu z rozeźloną matką. Bo ledwo Demeter opuściła Olimp, 
zaraz rzuciła klątwę na całą ziemię. – Niech stanie się nieurodzajna, sucha, opustoszała!  

I stało się. Ludzie patrzyli z przerażeniem na marniejące zboża, na wysychające 
winnice, na drzewa owocowe, które kurczyły się pod palącymi promieniami słońca. Z dnia na 
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dzień zapomnieli, co to jest dobrobyt. I wtedy dopiero Zeus zrozumiał – jeśli ludzie nie będą 
mieli co jeść, z pewnością nie będą też mieli czym dzielić się z bogami, a przecież cały Olimp 
zdążył się już przyzwyczaić do ofiar składanych przez śmiertelników. 

– No dobra – mruknął Zeus – Ta mała musi wrócić do matki! 
I zaraz powiadomił o swojej decyzji Hadesa. 
Bóg podziemi był zrozpaczony. Tak bardzo pokochał tę przepiękną dziewczynę,  

a teraz ma się z nią żegnać? Nim więc wypuścił Persefonę z podziemi, poczęstował ją jakimś 
owocem – w ciemności Persefona nawet nie dostrzegła, jakim… 

– Ha! – krzyknął Hades. – właśnie zostałaś moją żoną! 
– Co? – zdziwił się Zeus. 
– Jak to?! – zawołała Demeter. 
A Persefona patrzyła na niego jak na wariata. 
– No tak – tłumaczył Hades. – to był owoc granatu, a przecież stara tradycja głosi,  

że jeśli kobieta zje granat, zostanie żoną mężczyzny, który ją poczęstował. 
Zakłopotany władca Olimpu podrapał się w głowę. 
Fakt jest faktem – tradycji zmieniać nie można. Co robić? 
– Dużo zjadłaś? – zapytał Zeus patrząc na Persefonę. 
– Trzy kawałki – wyszeptała dziewczyna. 
– W takim razie – wymyślił Zeus – jedną trzecią roku będziesz odtąd spędzała  

ze swoim mężem, w podziemiach… 
Hades aż podskoczył z radości do góry! 
– A pozostałe miesiące – ciągnął Zeus – spędzisz z matką, na ziemi. 
Od tamtej pory wiosnę, lato, a i część jesieni Demeter spędzała wraz z córką, przed 

zimą zaś żegnały się i Persefona wracała do męża. 
Kto wie, może właśnie dlatego zimy są tak smutne? 
 

       Na podstawie: Grzegorz Kasdepke, Mity dla dzieci, Wydawnictwo Literatura, Łódź 2011. 
 
 
 
Zadanie 1. (0–1) 
Jakim drugim imieniem nazywana jest Persefona? 
 
….................................................................................................................................................. 
 
Zadanie 2. (0–2) 
Jaka była Demeter? Napisz co najmniej cztery jej cechy. 
 

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

 

Zadanie 3. (0–2) 
Zacytuj zdanie, w którym znajduje się informacja, w jaki sposób Demeter zemściła się 
za porwanie córki. 
 
…...................................................................................................................................................

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

…………………………………………………………………………………………………... 
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Zadanie 4. (0–1) 
Autor u żywa prostego, często potocznego stylu. Wypisz z tekstu dwa przykłady 
sformułowań używanych w codziennym języku.  
 
 

….................................................................................................................................................. 
 
 
Zadanie 5. (0–2) 
Autor często stosuje zdania wykrzyknikowe. W jakim celu? Podkreśl wszystkie 
prawidłowe odpowiedzi. 
 
● Aby wyrazić emocje bohaterów. 
● Aby przerazić czytelnika. 
● Aby zaciekawić czytelnika. 
● Aby okazać swoją złość. 
● Aby podkreślić wagę wydarzeń. 
 
Zadanie 6. (0–1) 
Jakie zjawisko zachodzące w niektórych rejonach świata tłumaczy mit o Demeter 
i Persefonie? 
 

….................................................................................................................................................. 
 
 
Zadanie 7. (0–2) 
Bogiem Słońca był Helios. 
W wyniku klątwy ziemia stała się nieurodzajna i sucha. 
 
Na podstawie informacji w powyższych zdaniach uzupełnij podane zasady pisowni. 
 
Nazwy planet piszemy …................... literą. Przykładem jest wyraz …............... Jednak wyraz  
 
ziemia w tym przypadku piszemy …................ literą, ponieważ …............................................ 
 

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

 

Zadanie 8. (0–1) 
W zdaniu: Zakłopotany władca Olimpu podrapał się w głowę o cesze informuje wyraz 
A. władca 
B. podrapał się 
C. w głowę 
D. zakłopotany 
 
Zadanie 9. (0–2) 
Uzupełnij zdania podanymi w nawiasach czasownikami w czasie przeszłym.  
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Gdy Persefona ______ (opuszczać) matkę, pani urodzajów _______ (okrywać) pola żałobą. 
 
Z opustoszałych ołtarzy nie ____________ (wznosić się) ku bogom dym ofiar. 
 
Na wiosnę, kiedy ______ (rodzić się) jagnięta, Demeter ___________ (przebywać) na polach. 
 
Jesienią ___________ (chodzić) dookoła stodół jako dobry duch snopów. 

 
Na podstawie: Jan Parandowski, Mitologia, Czytelnik, Warszawa 1979. 

 
Tekst II 
Zapach szczęścia 
 
Wtedy paloną kawą pachniało w kredensie, 
A zimne, świeże mleko, jak lody wanilią. 
Kiedy się, mrużąc oczy, orzeszynę trzęsie, 
Po gałęziach w olśnieniu pędzi liści milion. 
 
Żywiołem zachłyśnięty, zziajany w rozpędzie, 
Ileś pokrzyw posiekał, ile traw stratował! 
A kijem obtłukując szyszki i żołędzie 
Ileżeś mil po drzewach małpio przecwałował! 
 
I wszystko to w ognistej pamięci dziś błyska, 
Ciska się małe, szybkie, gorąco, daleko... 
I szczęście pachnie kawą. I chłoniesz je z bliska. 
A chłód w pokoju sączy waniliowe mleko. 

 
Julian Tuwim, Zapach szczęścia.[w:] Wiersze wybrane, Ossolineum, Wrocław 1986. 

 
 
Zadanie 10. (0–1) 
Kim jest osoba mówiąca w wierszu? 
 
A. Młodym mężczyzną z niechęcią wspominającym dzieciństwo. 
B. Dorosłym człowiekiem wspominającym dzieciństwo. 
C. Młodym chłopcem wspinającym się po drzewach. 
D. Młodym chłopcem lubiącym pić kawę w pokoju. 
 

 
Zadanie 11. (0–1) 
Sytuacje przedstawione w wierszu 
 
A. miały miejsce w wyobraźni osoby mówiącej 
B. dzieją się współcześnie 
C. miały miejsce w przeszłości 
D. będą działy się w przyszłości 
 
Zadanie 12. (0–1) 
Wyraz wtedy rozpoczynający pierwszy wers to 
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A. przyimek 
B. przysłówek 
C. przymiotnik 
D. rzeczownik 
Zadanie 13. (0–1) 
Wyraz wtedy odnosi się do  
 
A. czasu beztroskiego dzieciństwa 
B. wymyślonej sytuacji 
C. czasu parzenia kawy dzisiaj 
D. przeszłości mało znanej 
 
Zadanie 14. (0–1) 
Zdanie: A chłód w pokoju sączy waniliowe mleko jest 
 
A. porównaniem 
B. onomatopeją 
C. przenośnią 
D. epitetem 
 
Zadanie 15. (0–1) 
Tytuł wiersza przekonuje, że 
 
A. zapach kawy kojarzy się z dzieciństwem 
B. zapach kawy wystarcza do szczęścia 
C. szczęście daje picie kawy z mlekiem 
D. szczęście zawsze pachnie kawą 
 
Zadanie 16. (0–1) 
Jaki układ rymów jest w wierszu? 
 
A. aabb 
B. abba 
C. abab 
D. abca 
 
Zadanie 17. (0–1) 
W wierszu każdy wers jest 
 
A. trzynastosylabowy 
B. jedenastosylabowy 
C. ośmiosylabowy 
D. czterosylabowy 
 
 
Tekst III 
 
Czapla, ryby i rak 
 
Czapla stara, jak to bywa, 
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Trochę ślepa, trochę krzywa, 
Gdy już ryb łowić nie mogła, 
Na taki się koncept wzmogła. 
Rzekła rybom: "Wy nie wiecie, 
A tu o was idzie przecie". 

Więc wiedzieć chciały, 
Czego się obawiać miały. 

"Wczora 
        Z wieczora 

Wysłuchałam, jak rybacy 
Rozmawiali: wiele pracy 
Łowić wędką lub więcierzem; 
Spuśćmy staw, wszystkie zabierzem, 
    Nie będą mieć otuchy, 
    Skoro staw będzie suchy." 
Ryby w płacz, a czapla na to: 
"Boleję nad waszą stratą, 
Lecz można temu zaradzić, 
I gdzie indziej was osadzić. 
     Jest tu drugi staw blisko,      

Tam obierzecie siedlisko, 
Chociaż pierwszy wysuszą, 

  Z drugiego was nie ruszą". 
     "Więc nas przenieś!" - rzekły ryby: 

                 Wzdrygnęła się czapla niby; 
                 Dała się na koniec użyć, 

Zaczęła służyć. 
Brała jedną po drugiej w pysk, niby nieść mając 

I tak pomału zjadając. 
Zachciało się na koniec skosztować i raki. 
Jeden z nich widząc, iż go czapla niesie w krzaki, 
Postrzegł zdradę, o zemstę się zaraz pokusił. 
Tak dobrze za kark ujął, iż czaplę udusił. 

Padła nieżywa: 
Tak zdrajcom bywa. 

Ignacy Krasicki, Czapla, ryby i rak, [w:] Bajki, BN, Wrocław 1975. 
 

 

Zadanie 18. (0–2) 
Napisz, jakie cechy uosabiają bohaterowie bajki: 
 
czapla – ….................................................................................................................................... 
 

ryby –  …...................................................................................................................................... 
 

rak – …......................................................................................................................................... 
 
Zadanie 19. (0–1) 
Które przysłowie mogłoby być morałem bajki Czapla, ryby i rak? 
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A. Obłuda i zdrada na jeden wózek siada. 
B. Zdrada zły koniec miewa. 
C. Zdrada w kącie siada rada. 
D. Zdradę opłacają, a zdrajców wieszają. 
Zadanie 20. (0–10) 
Na podstawie bajki Ignacego Krasickiego Czapla, ryby i rak napisz opowiadanie. Odnieś 
się do treści utworu. Pamiętaj o unikaniu sformułowań zawartych w tekście. 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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


