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Międzyszkolna Liga Przedmiotowa 

PŁOCK 2012 

 

Zadania konkursowe z języka polskiego dla klasy IV 
 

 

 
 

                                                                                                                                                   

KOD UCZNIA  

 

 

Witamy Cię na XVIII Międzyszkolnej 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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Przeczytaj teksty i wykonaj zadania 1.- 4. 

 

Mieszkanie Dżeppetta była to izdebka na parterze, która miała tyle światła, ile go 

dochodziło spod schodów. Urządzenie izdebki nie mogło być skromniejsze: lichy zydelek, 

nędzne łóżko i okropnie zniszczony stolik. Na ścianie w głębi widać było kominek,  

na którym płonął ogień; ale ogień był namalowany, a nad nim namalowany był garnek, który 

kipiał wesoło i buchał kłębem pary, która wyglądała zupełnie jak prawdziwa. 
Carlo Collodi, Pinokio, Poznań 1993, s.12. 

 

Ściany pałacu były zrobione ze śnieżnej zawiei, a okna i drzwi z ostrych wiatrów; było 

tam przeszło sto sal, zależnie od tego, jak zawiał śnieg; największa sala rozciągała się na 

wiele mil, wszystkie oświetlało silne światło zorzy polarnej; były wielkie, puste, lodowato 

zimne i błyszczące! Nie panowała tu nigdy radość, nie odbył się tu nawet ani razu balik 

niedźwiedzi, na którym mógłby zagrać wicher i gdzie by białe niedźwiedzie mogły chodzić 

na tylnych nogach (…); białe lisice nie plotkowały tu nigdy przy herbatce; puste, wielkie                

i zimne były sale Królowej Śniegu. 
Hans Chrystian Andersen, Baśnie, t.1., Warszawa 1976, s. 181. 

 

Zadanie 1. (0-1) 

W przytoczonych fragmentach narrator 

 

A. opowiada o tym, jak mieszkają bohaterowie. 

B. opisuje mieszkanie Dżeppetta i pałac Królowej Śniegu. 

C. daje przepis na urządzenie mieszkania. 

D. reklamuje pałac Królowej Śniegu. 

 

Zadanie 2. (0-1) 

Świat przedstawiony jest  

 

A. realistyczny w obydwu fragmentach literackich. 

B. realistyczny tylko we fragmencie utworu „Pinokio”. 

C. realistyczny tylko we fragmencie utworu „Królowa Śniegu”. 

D. fantastyczny w obydwu fragmentach. 

 

Zadanie 3. (0-2) 

Pokaż różnice między mieszkaniami Dżeppetta i Królowej Śniegu, podając parę 

rzeczowników  i parę przymiotników o znaczeniu przeciwstawnym. 

 

1) rzeczowniki: ……………………………………………………………………. 

2) przymiotniki: …………………………………………………………………… 

 
Zadanie 4. (0-3) 

Uzupełnij zdania przysłówkami. 

Dżeppetto żył bardzo ………………………………………………………………………….. 

W pałacu Królowej Śniegu było ………………………………………………………………. 

Dzięki malowidłom naściennym w mieszkaniu Dżeppetta było ……………………………… 
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Zadanie 5. (0-2) 

Uzupełnij zdania. 

Hans Chrystian Andersen urodził się i żył w Danii, więc był …………………………………. 

Carlo Collodi żył we Włoszech, więc jego językiem ojczystym był język ……………………. 

 

Zadanie 6. (0-5) 

Oceń prawdziwość zdań zapisanych w tabeli. Jeśli zdanie jest prawdziwe, postaw znak 

X w kolumnie TAK, jeśli fałszywe – postaw znak X w kolumnie NIE. 

 

Nr Zdanie TAK NIE 

1. W każdej baśni występują fantastyczne postacie i wydarzenia.    

2. Kay stał się zły, ponieważ porwała go Królowa Śniegu.   

3. W baśniowym świecie zło jest silniejsze od dobra i prowadzi do 

nieszczęśliwego zakończenia. 

  

4. Pinokio to drewniany pajac, który przeobraził się w prawdziwego chłopca.   

5. Utwór Pinokio składa się z 36 rozdziałów i dlatego nie można go nazwać 

baśnią. 

  

 

Zadanie 7. (0-7) 

Zapisz swoją rozmowę z Pionkiem. Daj mu do zrozumienia, że znasz jego przygody                

i podziwiasz jego przemianę. 

Twoja praca powinna zająć przynajmniej 10 linijek. 

 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 
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……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 

Przeczytaj tekst i wykonaj zadania 8. - 10. 
 

W powietrzu latała srebrna przędza, z której w niebie robią sukienki dla Matki Boskiej. 

Jaskółki pokrzykiwały niespokojnie jak panny przed daleką podróżą. Dziki gołąb frunął jak 

strzała, nieufny i szybki. Leniwy wiatr pędził łaciaste chmury na zachód, jak senny pastuch 

pędzi krowy. Już pachniał zmierzch spaloną macierzanką i gorzkim dymem rozpalonego 

gdzieś na ściernisku ogniska. Było słodko i wonnie. Szczęśliwy dzień szedł wolnym, 

miękkim krokiem na spoczynek, a ziemia patrzyła w słońce jak w zegar, czekając tej godziny, 

w której będzie jej wolno przemyć oczy rosą i usnąć z uśmiechem. Okna białego domu, 

wspartego na sześciu kolumnach, wyzłociły się i przenikliwym szkliły blaskiem, a niedaleko, 

wśród lip, żegnał się ze słońcem drewniany kościół i domek księdza, mrugający wesołymi 

oczkami małych szybek, które pannom malwom służyły za zwierciadła. 
Kornel Makuszyński, Panna z mokrą głową, Warszawa 2001, s. 25. 

 

Zadanie 8. (0-1) 

Przepisz zdanie, w którym występuje porównanie. 

 

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

 

Zadanie 9. (0-1) 

Wypisz dwa wyrażenia z epitetem.  

 

1) ………………………………………………. 2)……………………………………………. 

 

Zadanie 10. (0-1) 

Podaj dwa przykłady uosobienia. 

 

1)……………………………………………………………………………………………….. 

2) ……………………………………………………………………………………………….. 

 

Zadanie 11. (0-2) 

Objaśnij przenośne znaczenie powiedzeń wziętych z książki Panna z mokrą głową. 
 

1) panna z mokrą głową - ……………………………………………………………………… 

2) dziedziczka, co ma mleko pod nosem - ……………………………………………………... 

 

Zadanie 12. (0-1) 

Do wyrazu zachód dopisz wyraz pokrewny uzasadniający pisownię ó. 

 

zachód - ………………………………………………………………………………………… 

 

 



 5 

Zadanie13. (0-8) 

Irenka Borowska to postać stworzona przez Kornela Makuszyńskiego. A jak wygląda           

i jak się zachowuje współczesna „panna z mokrą głową’? Opisz ją. 

Twoja praca powinna zająć przynajmniej 10 linijek. 

 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 


