
Mi^dzyszkolna Liga Przedmiotowa 

P L O C K 2013 

J^zyk polski klasa IV 

KOD UCZNIA 

Witamy Cif na XIX Mi^dzyszkolnej Lidze Przedmiotowej. 

Przed Tob^ zadania konkursowe z j^zyka polskiego dla klasy IV. 

Instrukcja -

1. Przeczytaj uwaznie teksty i polecenia. ' 

2. W zadaniach, w ktorych podane cztery odpowiedzi: A, B, C, D, wybierz 

tylko jedn^ i zaznacz znakiem X. 

3. Jezeli si? pomylisz, bl^dn^ odpowiedz otocz kotkiem i zaznacz inn^. 

4. Rozwi^zania zadan, w ktorych nalezy samodziehiie sformulowac odpowiedz, 

zapisz czytelnie w wyznaczonych miejscach. 

Na wykonanie zadan masz 60 minut. 

Zyczymy powodzenia! 

1 



Przyjazn - cenny skarb 

Carlo CoUodi 
Pinokio (fragment) 

-Zamiast ciebie, spal? pod roznem jakiegos innego pajaca z mojej trupy... Hej, zandanni! 
Na ten rozkaz natychmiast zjawili si? dwaj zandarmi z drewna, nieslychanie dhidzy 
i wyschni?ci; w trojgraniastych kapeluszach na glowie i z szablami w r?ce. 
A wtedy dyrektor odezwal si? do nich ochryplym gtosem: 
- Wezcie mi tu tego Arlekina, zwiazcie go mocno, a potem wrzuccie do ognia na spalenie. 
Che?, zeby moj baran by! dobrze upieczony! 
Wyobrazcie sobie biednego Arlekina! Przerazil si? tak strasznie, ze nogi ugi?ly si? pod nim, 
i pad! twarz^ do ziemi. 
Na ten rozdzieraj^cy widok Pinokio rzucil si? do nog dyrektora, i placz^c gorzko i oblewaj^c 
tzami kazdy wlosek jego olbrzymiej brody, zacz^l mowic blagalnym tonem: (...) 
- Litosci, ekscelencjo!... 
Slysz^c, ze go tytuluj^ ekscelencjo, dyrektor od razu zlozyl usta w ciup i , okazuj^c nagle 
bardziej ludzkie odruchy i laskawosc, zapytat Pinokia: 
- No wi?c czego chcesz ode mnie? 
- Prosz? 0 task? dla biednego Arlekina! 
- Tu nie ma mowy o zadnej lasce. Jezeli oszcz?dzilem ciebie, to on musi pojsc na opal, 
poniewaz chc?, zeby moj baran byl dobrze upieczony. 
- W takim razie - zawolal dumnie Pinokio, prostuj^c si? i zrzucaj^c czapeczk? zrobion^ 
z chleba - w takim razie wiem, co jest moim obowi^zkiem! Naprzod, panowie zandarmi! 
Zwiazcie mnie i wrzuccie do ognia. Nie, to nie bytoby sprawiedliwe, gdyby biedny Arlekin, 
moj prawdziwy przyjaciel, miat umrzec za mnie! 
Slowa te, wypowiedziane podniesionym glosem i tonem heroicznjmi, doprowadzily do placzu 
wszystkie marionetki przypatrujqce si? tej scenie. Nawet zandarmi, chociaz byli z drewna, 
beczeli jak mlode jagni^tka. 
Ogniojad z pocz^tku byl nieublagany i twardy jak kawal lodu; ale potem z wolna i on zacz^l 
si? roztkliwiac i kichac. Kichn^wszy tak ze cztery czy pi?c razy, otworzyi serdecznie 
ramiona i rzekt do Pinokia; 
- Dzielny z ciebie chiopiec! Chodz tu do mnie i ucahij mnie. 
Pinokio podbiegt natychmiast i , wdrapawszy si? jak wiewiorka po brodzie dyrektora, 
ucatowal go czule w sam koniec nosa. 
- A wi?c jestem ulaskawiony? - zapytal biedny Arlekin cieniutkim, ledwie doslyszalnym 
glosikiem. 
- Jestes ulaskawiony! - odparl Ogniojad, po czym dodal wzdychaj^c i kr?cqc glow^: - Co 
robic! Dzis wieczorem zadowol? si? na pol surowym baranem, ale innjmi razem biada temu, 
na kogo padnie wyrok!... 

Odwoluj^c sif do przeczytanego fragmentu i znajomosci tresci calego utworu, wykonaj 
zadania od 1. do 6. 

Zadanie 1. (0-1) 
Ogniojad byl 

A. dyrektorem teatru marionetek. 
B. dziadkiem drewnianego Pinokia. 
C. s?dzi4 w s^dzie marionetek. 
D. dowodc^ drewnianych zandarmow. 
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Zadanie 2. (0-1) 
Pinokio standi w obronie Arlekina, poniewaz 

A. chciat odwdzi?czyc si? Arlekinowi. 
B. namowity go do tego inne marionetki. 
C. by} dalekim krewnym Arlekina. 
D. chcial uratowac Arlekinowi zycie. 

Zadanie 3. (0-1) 
Spotkanie z Ogniojadem skonczylo sif 

A. pomyslnie dla Pinokia, a tragicznie dla Arlekina. 
B. pomyslnie dla obu marionetek. 
C. tragicznie dla obu marionetek. 
D. szcz?sliwie dla Arlekina, a dramatycznie dla Pinokia. 

Zadanie 4. (0-1) 
Pinokio, stajqc w obronie Arlekina, wykazal si^ 

A. sprytem. 
B. przebieglosci^. 
C. odwagq. 
D. przenikliwosci^. , 

Zadanie 5. (0-1) 
Kichanie Ogniojada oznaczalo 

A. przewlekly katar. 
B. litosc i wzruszenie. 
C. powazne przezi?bienie. 
D. zlosc i agresj?. 

Zadanie 6. (0-1) 
Pinokio otrzymal od Ogniojada w prezencie 

A. jedn^ z marionetek. 
B. pi?c zlotych monet. 
C. elementarz. 
D. plaszcz dla taty. 

Przeczytaj tekst Przyjaciele i wykonaj zadania od 7. do 9. 

Adam Mlckiewicz 
Przyjaciele 

Nie masz teraz prawdziwej przyjazni na swiecie; 
Ostami znam jej przyklad w oszmianskim powiecie. 
Tam zyl Mieszek, kum Leszka, i kum Mieszka Leszek. 
Z tych, CO to: gdzie ty, tam ja, - co moje, to twoje. 
Mowiono 0 nich, ze gdy znalezli orzeszek, 
Ziamko dzielili na dwoje; 
Stowem, tacy przyjaciele, 
Jakich i wtenczas liczono niewiele. 
Rzeklbys; dwojduch w jednym ciele. 
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O tej swojej przyjazni raz w cieniu d^browy 
Kiedy gadali, 14CZ4C swojo czule mowy 
Do kukan zozul i krakan gawronich, 
Alic rykn?io raptem cos koio nich. 
Leszek na d^b; nuz po pniu skakac jak dzi?cio}ek. 
Mieszek tej sztuki nie umie, -
Tylko wyci^ga z dohi r?ce: "Kumie!" 
Kum juz wylazi na wierzcholek. 

Ledwie Mieszkowi by} czas zmruzyc oczy, 
Zbladn^c, pascnatwarz: ajuzniedzwiedzlcroczy. . , 
Trafia na cialo, maca: jak trup lezy; 
Wcjcha: a z tego zapachu, 
Ktory mog} bye skutkiem strachu. 
Wnosi, ze to nieboszczyk i ze juz nieswiezy. . 
Wi?c mrukn^wszy ze wzgard^ odwraca si? w kniej?, 
Bo niedzwiedz Litwin mi^s nieswiezych nie je. 

Dopieroz Mieszek odzy}... "By}o z tobq krucho!-
Wola kum, - szcz?scie, Mieszku, ze ci? nie zadrapa}! 
Ale CO on tak dJugo tam nad tob^ sapal. 
Jak gdyby cos miat powiadac na ucho?" 
"Powiedzial mi - rzek} Mieszek - przyslowie niedzwiedzie: 
Ze prawdziwych przyjaciol poznajemy w biedzie". 

Zadanie 7. (0-3) 
Zapisz w forraie zdan pojedynczych oznajmuj^cych w 5-6 punktach plan wydarzen 
przygody, ktor^ przezyli Mieszek i Leszek. 

Zadanie 8. (0-3) 
Porownaj zachowanie Pinokia i Arlekina z zachowaniem Leszka 1 Mieszka. Uzupelnij 
zdania wyrazami z nawiasow i uzasadnij odpowiedz. 

Pionokio (zachowal si?, nie zachowal si?) wobec Arlekina 

jak przyjaciel, poniewaz 
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Leszek (zachowal si?, nie zachowal si?) 

jak przyjaciel, poniewaz 

.wobec Mieszka 

Zadanie 9. (0-5) 
Wykonaj zadania zwiqzane z rodziny wyrazu przyjazn. 

A. Wyjasnij pisowni? podkreslonych liter w wyrazie przyjaciol 

B. Dopisz dwa wyrazy bliskoznaczne do wyrazu przyjaciel. 

C. Utworz wyrazy przeciwstawne, ale nienalez^ce do tej samej rodziny wyrazow. Okresl, 
jakie to cz?sci mowy. 

Wyraz przeciwstawny Cz?sc mowy 

przyjazn 

przyjazny 

przyjacielsko 

D. Uzupelnij luki w zdaniach wyrazem przyjaciel w liczbie mnogiej, w odpowiedniej 
formic gramatycznej. 

Umowilam si? na spotkanie z 

Zaproponuj? wspolny wyjazd na wakacje. 

Na podstawie filmu Opowiesci z Narnii wykonaj zadania od 10. do 12. 

Zadanie 10. (0-1) 
Ocen prawdziwosc podanych zdan odnosz^cych si? do fabuly filmu Opowiesci z Narnii. 
Zakresl TAK, jesli zdanie jest prawdziwe, lub NIE - jesli jest falszywe. 

1. Akcja filmu rozgrywa si? w mroznej Laponii. TAK NIE 

2. Film przedstawia histori? czworki dzieci, ktore sq. rodzenstwem. 
TAK NIE 

3. Bram^ do tajemniczej krainy byla stara biblioteka. TAK NIE 

4. Prawowitym wladc^ krainy byta Biala Czarownica. TAK NIE 



Zadanie 11. (0-1) 
Uzupetnij luki, wybieraj^c okreslenia z nawiasow. 

Opowiesci z Narnii to film (przygodowy, historyczny). 

Na plakacie kinowym powinna bye informacja, ze Opowiesci z Narnii to film 

(fantasy, fantastycznonaukowy). ' . 

Zadanie 12. (0-1) 
Zaznacz liter? A, B lub C pod zdj?ciem z filmu Opowiesci z Narnii. 

A. B. C 

Zadanie 13. (0-10) 

W liscie do kolegi napisz, jak bye dobrym przyjacielem. 
Twoja praca powinna zaĵ c przynajmniej polow? wyznaczonego miejsca. 
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