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Witamy Cię na XXI 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 lub  

A, B, C, 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! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TEKST I  

E. Szelburg-Zarębina, Baśń o kocie w butach (fragment) 

 

- Czyj ten zamek, kocie w butach? 

- Nasz on jest, i kwita! Książę Janie, ugość króla, królewnę i lud. Masz napitków i jedzenia 

tutaj w zamku w bród. – Ale Jasiek rzecze: - Hola, hola, bury kocie. Ja nie jestem księciem, 

który chadza w srebrze, w złocie. Zbójcy mnie nie napadli, nie moje to łany, a i nie mój także 

zamek tutaj zbudowany.  

- Ja daruję ci go chętnie – mruczy kot strapiony. – Już schrupałem czarownika, nie wróci w te 

strony. Teraz możesz ty, Jasieńku, wziąć sobie te włości. 

Na to Jasiek rzekł gwałtownie, bo już się rozzłościł. 

- Złą przysługę chcesz mi oddać, przyjacielu kocie! Są tu ludzie, co stracili siły na robocie    

w służbie tego czarownika, który żył z ich pracy. Oni wezmą sobie wszystko.(…) 

- Jestem zwykłym młynarczykiem i biednym sierotą, nie chcę w błąd wprowadzać ludzi, 

choćby i za złoto. Dosyć ciebie już słuchałem, oszustw nie chcę więcej. Zapracuję na nas obu. 

Patrz mam silne ręce. (…) 

Wtedy pierwszy raz się ozwał głos królewny Zosi: 

- Miły Jaśku, chodź na chwilę, mam ja ci rzec cosik! 

Był domyślny ten kot w butach, rzekł: - Królu i panie, gdzie jest dwoje młodych ludzi, tam 

bywa kochanie. 

Uśmiechnął się wesoło poczciwe królisko. – Widzi mi się, kocie w butach, będzie weselisko! 

(…) 

 

Odwołując się do przeczytanego fragmentu i znajomości treści całego utworu, wykonaj 

zadania od 1. do 5. 

 

Zadanie 1. (0-1) 

Dzięki swej decyzji, Jaś zyskał 

A. zamek czarnoksiężnika. 

B. złoto i bogactwo. 

C. miłość księżniczki. 

D. licznych poddanych.  

 

Zadanie 2. (0-1) 

Który baśniowy morał  nie pasuje do utworu?  

W baśni 

A. dobro zostaje nagrodzone. 

B. podstępne działanie się opłaca. 

C. biedny staje się bogaczem. 

D. zło bywa zawsze ukarane. 

 

Zadanie 3. (0-2) 

Napisz w dwóch zdaniach, dlaczego Jasiek nie skorzystał z rad kota? 

 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

 

 



Zadanie 4. (0-2) 

Przekształć poniższe punkty planu na zdania pojedyncze oznajmujące i zapisz je  

w tabeli we właściwej kolejności.  

 

Punkty planu:  Plan w formie zdań we właściwej kolejności: 

Zaproszenie Jasia do karety. 1.  

 

Podział majątku między 

synów.  

2.  

Wyprawa młodszego brata  

z kotem w świat. 

3.  

Niespodziewana śmierć 

młynarza. 

4.  

Pokonanie czarnoksiężnika 

przez kota. 

5.  

 

Zadanie 5. (0-3) 

Napisz zaproszenie na ucztę weselną młynarczyka Jasia i królewny Zosi. 

 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

Zadanie 6. (0-4) 

Podane niżej określenia dotyczą bohaterów książki Danuty Olech, Dynastia Miziołków. 

Wpisz do tabeli litery odnoszące się do właściwej postaci i dopisz brakujące osoby. 

Uwaga! Obok jednej osoby może pojawić się więcej niż jedna litera. 

 

A. przezwisko tej osoby pochodzi od wyliczanki,   

B. nie umie gotować,  

C. uwielbia Chatkę Puchatka,  

D. wielbiciel komputerów,  

E. prowadzi dziennik,  

F. odmawia mówienia w ludzkim narzeczu,  

G. wierzy w Świętego Mikołaja,  

H. ma szczura Gutka, 

I. opowiada o wydarzeniach,  

J. znawca matematyki,  



K. gubi rękawiczki,  

L. za zarobione pieniądze kupił kurtkę,  

Ł ma trzy imiona,  

 

 

Bohaterowie Litery odnoszące się do postaci 

Miziołek  

Mamiszon  

Papiszon  

Kaszydło  

Mały Potwór  

  

  

 

 

Zadanie 7. (0-1)   

Skreśl niewłaściwe określenia, aby powstały zdania prawdziwe. 

 

Akcja pierwszej części filmu Mikołajek dzieje się w roku szkolnym / w czasie wakacji / 

 w letnie popołudnie. To przykład filmu historycznego / fantastycznego /przygodowego. 

 

 

Zadanie 8. (0-1)   

Zaznacz literę A, B lub C pod zdjęciem z filmu Mikołajek. 

 

  
 

          A.                                                   B.                                                  C. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



TEKST II 

 Anna Kamieńska, Widok z gór  

Góry nad wodą klęczą jak praczki,  

Pełzną owieczki - białe robaczki,  

Młoda kobieta gałązki ścina,  

Śpiewu jej pełna dolina. 

 

Wśród łąk zielonych stoi staruszek,  

Bije o ziemię urodzaj gruszek, 

Chronią się dzieci w tarnin wirydarz,  

Krzyczą: "Kominiarz, co mi dasz!"  

 

Wtem chmura cienia chleb ziemi kraje,  

Listek listkowi krople podaje  

I mały deszczyk poszedł ukośnie,  

Zapłakał chłopczyk żałośnie.  

Migoce rosa na pajęczynie,  

Śpieszą się grabie na koniczynie,  

W godzinie smutku nic mi nie trzeba,  

Tę trochę ziemi i nieba. 

Zadanie 9. (0-1) 

Osoba mówiąca uważa, że najlepszym lekarstwem na smutek jest 

A. spacer w deszczu.  

B. kontakt z przyrodą.  

C. obserwacja nieba. 

D. zabawa z dziećmi. 

 

Zadanie 10. (0-1) 

W wierszu panuje nastrój 

A. pogodny, radosny. 

B. podniosły, uroczysty. 

C. smutny, przygnębiający.  

D. spokojny, poważny. 

 

Zadanie 11. (0-3) 

Wypisz z wiersza po dwa przykłady epitetów i uosobień oraz po jednym przykładzie  

porównania i przenośni.  

Środek stylistyczny Przykłady 

Epitety 1. 

2. 

Uosobienia 1. 

2. 

Porównanie 1. 

Przenośnia 1. 



Zadanie 12. (0-3) 

Dopisz po trzy wyrazy bliskoznaczne i pokrewne do słowa widok. 

                   

                 1. ……………………………………. 

 

widok       2……………………………………..              wyrazy bliskoznaczne 

 

                 3.……………………………………. 

 

 

  

                 1. ……………………………………. 

 

widok       2……………………………………..              wyrazy pokrewne 

 

                 3.……………………………………. 

 

Zadanie 13. (0-1) 

Wypisz z podanych zdań podmiot i orzeczenie. 

Młoda kobieta gałązki ścina. 

podmiot ……………………………………, orzeczenie …………………………………. 

 

Wśród łąk zielonych stoi staruszek. 

podmiot ……………………………………, orzeczenie …………………………………. 

 

Zadanie 14. (0-10) 

Napisz list do przyjaciela, w którym opiszesz najpiękniejsze widoki z wyprawy w góry 

lub w inne interesujące miejsce. 

Twoja praca powinna zająć przynajmniej połowę wyznaczonego miejsca. 

 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………



…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

 

Brudnopis 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

 

 


