
1 
 

 

 

XV Międzyszkolna Liga Przedmiotowa 

PŁOCK 2009 

 

 

 

 

Zadania konkursowe z języka polskiego 

dla klasy IV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

 

 

 

                                                                                                       KOD UCZNIA  

Witamy Cię na XV Międzyszkolnej Lidze Przedmiotowej. Przed Tobą 

zadania konkursowe z języka polskiego dla klasy IV.  

Instrukcja 

1. Przeczytaj bardzo dokładnie teksty i polecenia. 

2. W zadaniach z odpowiedziami: A, B, C, D zaznacz znakiem X jedną 

poprawną odpowiedź. 

3. Jeżeli się pomylisz, możesz błędną odpowiedź otoczyć kółkiem  

i zaznaczyć inną. 

4. W zadaniach, które wymagają dłuższej odpowiedzi, wpisz ją  

w wykropkowanych miejscach lub w wyznaczonych polach. 

Na wykonanie zadań masz 90 minut. 

                                                                

Życzymy powodzenia! 

                       

 

 

 

W KRAINIE FANTAZJI 

TEKST I 

   W wąwozie zapanowała głęboka cisza. Nagle zaświecił księżyc i gdybyście tam 

byli, zobaczylibyście, jak jego światło pada na stary pniak i sporych rozmiarów głaz. 

Ale gdybyście patrzyli dłużej, musiałoby wam przyjść do głowy, że jest coś dziwnego 

w tym pniaku i w tym głazie. A potem zaczęlibyście się zastanawiać, czy ten pniak nie 

przypomina czasem małego, grubego człowieczka przycupniętego do ziemi.  

A gdybyście obserwowali dość długo, zobaczylibyście, jak pniak wędruje sobie do 

głazu, a głaz podnosi się i zaczyna rozmawiać z pniakiem. Bo w rzeczywistości pniak 

był karłem, a głaz czarownicą. Była to jedna z jej magicznych sztuczek, dzięki której 

mogła sprawić, że różne rzeczy zmieniały swój wygląd.  

   

C. S. Lewis, Opowieści z Narnii.  Lew, czarownica i stara szafa. Media Rodzina, Poznań 2005 
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Zaznacz znakiem X poprawną odpowiedź. 

 

1. Bohaterami powyższego tekstu są 

A. pniak i głaz. 

B. głaz i czarownica. 

C. karzeł i czarownica. 

D. pniak i karzeł. 

 

2. Akcja powyższego fragmentu rozgrywa się                                                    

A. przy księżycu w górach. 

B. nocą w wąwozie. 

C. w czasie wędrówki. 

D. w głębokiej jaskini. 

 

3. O wydarzeniach opowiada                                                           

A. jeden z bohaterów. 

B. C.S. Lewis. 

C. autor tekstu. 

D. narrator. 

 

4. Wydarzenia przedstawione w tekście są 

A. realistyczne. 

B. fantastyczne. 

C. prawdopodobne. 

D. historyczne. 

 

5. Wyrażenia stary pniak, magicznych sztuczek, gruby człowieczek to: 

A. uosobienia. 

B. epitety. 

C. przenośnie. 

D. porównania. 
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6. Wyrazy bliskoznaczne do wyrazu czarownica to: 

A. wiedźma, baba jaga, wróżbitka. 

B. baba jaga, czarodziejka, elf. 

C. czarodziejka, wróżka, zjawa. 

D. wiedźma, zjawa, baba jaga. 

 

TEKST II 

    Lewis z początku powątpiewał, czy potrafi dotrzeć do młodego odbiorcy, gdyż 

podobno źle się czuł w towarzystwie dzieci. Na szczęście dobrze pamiętał własne 

dzieciństwo. Wspomnienia pomogły mu nakreślić pierwsze stronice, które odczytał 

następnie zaufanemu przyjacielowi i byłemu uczniowi, Rogerowi Lancelynowi 

Greenowi, autorowi książek dla dzieci.   

   Dzięki opowieściom o Narnii Lewis zabrał czytelników do magicznego świata. Jego 

młodzi bohaterowie muszą pokonać potężnych wrogów, którzy w gruncie rzeczy nie 

są straszniejsi niż ich własne ludzkie potknięcia. Aby osiągnąć heroiczne cele, 

przeciwstawiają się zarówno najpotężniejszym istotom, jak i najgorszemu złu, które 

tkwi w nich samych. 

E. J. Kirk, Opowieści z Narnii. Tajemnice starej szafy. Przewodnik po Narnii, Media Rodzina, Poznań 2005  

 

7. Uzupełnij niedokończone zdania. 

 Lewis bał się, że jego książki nie spodobają się młodym czytelnikom, ponieważ 

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

…………………………………………………………………………………... 

 Pisząc książkę, autor odwoływał się do wspomnień………………………….. 

…………………………………………………………………………………... 

 Lewis odczytał swoją książkę R.L. Greenowi, który był jego 

…………………………… i …………………………………………………... 

 Bohaterowie książki Lewisa przeciwstawiają się najpotężniejszym istotom oraz 

………………………………………………………………………………….. 

 Powyższy tekst został napisany po to, by…………………….............................. 

…………………………………………………………………………………... 

 



5 
 

8. Podaj trzy podobieństwa między Białą Czarownicą z filmu Opowieści z Narnii            

a Królową Śniegu z baśni Andersena. 

…………………………………………………………………………………………..

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

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

 

 

9. Oceń prawdziwość zdań dotyczących baśni. Postaw krzyżyk w odpowiedniej 

rubryce. 

                                     Cechy baśni  prawda     fałsz 

Występują postacie, przedmioty i wydarzenia fantastyczne.   

Opowiada o dziejach historycznych postaci.   

Wywodzi się z kultury ludowej.   

Przedstawia początki jakiejś społeczności, państwa, miasta.   

Ma przeważnie szczęśliwe zakończenie.   

Dobro zwycięża zło.   

Można dokładnie określić czas i miejsce akcji.   

 

10. Dopasuj tytuł utworu do autora, dopisując odpowiednią literę do nazwiska 

pisarza. 

  a. Pinokio                                                          J. Ch. Andersen  

  b. Przyjaciele                                                     K. Makuszyński 

  c. Akademia Pana Kleksa                                  C. Collodi 

  d. Panna z mokrą głową                                    A. Mickiewicz 

                                                                             J. Brzechwa 

 

11. Dopisz tytuły utworów literackich, z których pochodzą bohaterowie: 

Mieszek - ……………………………………………………………………………….. 

Knot - …………………………………………………………………………………… 

Kaj - …………………………………………………………………………………….. 

Pan Podkówka - ………………………………………………………………………… 
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12. Bohaterowie wielu utworów literackich podróżują. Napisz nazwy dwóch 

miejscowości, w których rozgrywa się akcja powieści Panna z mokrą głową. 

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

 

13. Dopisz wyrazy o znaczeniu przeciwstawnym. Nie używaj przeczenia nie. 

dobro - ……………………………………. 

przyjacielski - ……………………………. 

fantastycznie - ……………………………. 

 

14. W trzech zdaniach opisz wygląd tytułowego bohatera książki Pinokio. 

Zastosuj przynajmniej jedno porównanie.  

…………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

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

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

TEKST III 

Spadł kiedyś w lipcu                                         

Śnieżek niebieski, 

Szczekały ptaszki, 

Ćwierkały pieski.  

 

Fruwały krówki 

Nad modrą łąką,   

Śpiewało z nieba 

Zielone słonko. 

 

Gniazdka na kwiatkach 

Wiły motylki. 

Trwało to wszystko 

Może dwie chwilki. 

 

A zobaczyłem  

Ten świat uroczy, 

Gdy miałem właśnie 

Zamknięte oczy. 
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Gdym je otworzył, 

Wszystko się skryło 

I znów na świecie  

Jak przedtem było. 

 

Wszystko się pięknie  

Dzieje i toczy… 

Lecz odtąd – często 

Przymykam oczy. 

              

J. Tuwim, Cuda i dziwy [w:] Wiersze dla dzieci, Nasza Księgarnia, Warszawa 1987  

 

15. Napisz, dlaczego osoba mówiąca w wierszu często przymyka oczy. 

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

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

 

16. Wypisz z wiersza trzy elementy fantastyczne. 

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

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

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

 

17.  Wypisz z wiersza wszystkie pary rymujących się wyrazów. 

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

…………………………………………………………………………………………...

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

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

 

18. Z ilu strof składa się wiersz Cuda i dziwy. 

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

 

19. Wypisz z wiersza trzy epitety. 

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

 

20. Wypisz z wiersza przykład dźwiękonaśladownictwa.  

…………………………………………………………………………………………... 
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21. Z podanych zdań wypisz podmioty i orzeczenia. 

 Fruwały krówki nad modrą łąką. 

podmiot  …………………………………………………………………………. 

           orzeczenie ……………………………………………………………………….. 

 Śpiewało z nieba zielone słonko. 

podmiot ………………………………………………………………………….. 

orzeczenie ……………………………………………………………………….. 

 Gniazdka na kwiatkach wiły motylki. 

podmiot ………………………………………………………………………….. 

orzeczenie ……………………………………………………………………….. 

   

22. Uporządkuj podane wyrazy według części mowy. 

spadł, uroczy, przymykam, lipcu, często, niebieski, modrą, chwilki, toczy, pięknie. 

rzeczowniki - …………………………………………………………………………… 

przymiotniki - ………………………………………………………………………….. 

przysłówki - ……………………………………………………………………………. 

czasowniki - ……………………………………………………………………………. 

 

23. Określ liczbę i rodzaj gramatyczny podanych czasowników. 

szczekały - ……………………………………………………………………………… 

śpiewało - ………………………………………………………………………………. 

 

24. Skreśl niepotrzebne litery podane w nawiasach. 

Niedawno p(ż/rz)eczytałem kilka ciekawych ksią(ż/rz)ek. Były to „(C/c)alineczka”         

i „B(ż/rz)ydkie (K/k)aczątko”(A/a)ndersena, „(J/j)aś i (M/m)ałgosia”J. i W. Grimm 

oraz „Opowieści z (N/n)arnii” (L/l)ewisa. Przeniosłem się w c(ó/u)downy świat 

p(ż/rz)ygody i fantazji. Znalazłem się wśr(ó/u)d wr(ó/u)(ż/rz)ek, czar(ó/u)w, 

p(ż/rz)edziwnych stwor(ó/u)w, m(ó/u)wiących l(ó/u)dzkim głosem zwie(ż/rz)ąt.  

Wędr(ó/u)wki w krainę wyobraźni zastęp(ó/u)ją mi podr(ó/u)(ż/rz)e po realnym 

świecie, poniewa(ż/rz) często (h/ch)or(ó/u)ję i le(ż/rz)ę w szpitalu. Zamiast zwiedzać 

(M/m)azowieckie (R/r)ówniny lub (P/p)ojezie(ż/rz)e (M/m)azurskie, podziwiać 

(G/g)dańsk i (J/j)ast(ż/rz)ębią (G/g)órę, p(ż/rz)enoszę się w magiczne krainy, gdzie 
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(h/ch)uczy wiatr i zaw(rz/sz)e pr(ó/u)szy śnieg. L(ó/u)bię te(ż/rz) na latającym 

dywanie oglądać spalone słońcem p(ó/u)stynie.   

  (H/Ch)yba mnie roz(ó/u)miecie? 

 

25. Napisz do koleżanki lub kolegi pozdrowienia z pobytu w niezwykłym miejscu. 

Może to być miejsce fantastyczne. Zaadresuj pocztówkę. 

 

 

 

26. Napisz list do przyjaciela, w którym zachęcisz go do przeczytania Twojej 

ulubionej książki.  

Tekst powinien zająć przynajmniej połowę wyznaczonego miejsca. 

…………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………...

…...………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………...



10 
 

…………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………...

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

…………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………...

…...………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………...

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

…………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………...

…...………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………...

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

 


