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                                                                                                                       KOD UCZNIA  

 

 

Witamy Cię na XXI Międzyszkolnej 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! 

 

 
 

 

 



 TEKST I 

Jan Parandowski, Mitologia (Narodziny świata - fragment) 

 

 Na początku był Chaos. Któż zdoła powiedzieć dokładnie, co to jest Chaos? Niejedni 

widzieli w nim jakąś istotę boską, ale bez określonego kształtu. Inni – a takich było  

więcej – mówili, że to wielka otchłań, pełna siły twórczej  i boskich nasieni, jakby jedna masa 

nieuporządkowana, ciężka i ciemna, mieszanina ziemi, wody, ognia i powietrza. Z tej 

napełnionej otchłani, kryjącej w sobie wszystkie zarodki przyszłego świata, wyłoniły się dwa 

potężne bóstwa, pierwsza królewska para bogów. Uranos – Niebo i Gaja – Ziemia. Oni dali 

początek wielu pokoleniom bogów.  

 

Zadanie 1. (0-1) 

Zaznacz w tabeli T, jeśli informacja jest prawdziwa, lub N – jeżeli jest fałszywa. 

 

1. Istnieje tylko jedna definicja Chaosu. T N 

2. Pierwsza para bogów wyłoniła się z Chaosu. T N 

 

Zadanie 2. (0-2) 

Odwołując się do Tekstu I i rozdziału Narodziny świata, uzupełnij wykres. 

                                                        

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  …………….. 

         Ziemia 

     Uranos 

     Niebo 

kiklopowie 

  (cyklopi) 

......................... hekatonchejrowie 

       (sturęcy) 

……………. ……………… 

    ich dzieci  

Druga para bogów 

   ich dzieci 

……………. ……………. 

Pierwsza para bogów 

………….. ………... ………...    Demeter Hades 

Trzecia para bogów 

………….. 



Zadanie 3. (0-1) 

Dopisz dwa wyrazy pokrewne i  cztery wyrazy bliskoznaczne: 

 

 

                                                                   1.……………………………. (przymiotnik) 

 

chaos – wyrazy pokrewne                         2.……………………………   (przysłówek) 

 

 

 

 

chaos – wyrazy bliskoznaczne (rzeczowniki) – 1.……………………, 2. ……………………,  

3. ……………………, 4 …………………… 

 

 

Zadanie 4 (0-3) 

Sporządź wykres zdania. Nazwij części zdania. 

Z tej otchłani wyłoniły się dwa bóstwa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zadanie 5. (0-3) 

Popraw błędnie zapisane związki  frazeologiczne i wyjaśnij ich znaczenie. 

 

być alfą i betą – …………………………………………………..  

znaczenie …………………………………………………………………………………….. 

po nitce do celu – ………………………………...........................  

znaczenie ……………………………………………………………………………………. 

Syzyfowa historia – ………………………………………………. 

znaczenie ……………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 



Zadanie 6. (0-3) 

Kółko teatralne przygotowało inscenizację mitów greckich. Napisz ogłoszenie  

o spektaklu odbywającym się w Domu Kultury.  

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………..., 

 

 

TEKST II  

Ignacy Krasicki, Bajki 

 

Malarze 
Dwaj portretów malarze słynęli przed laty: 

Piotr dobry, a ubogi, Jan zły, a bogaty. 

Piotr malował wybornie, a głód go uciskał, 

Jan mało i źle robił, więcej jednak zyskał. 

Dlaczegoż los tak różny mieli ci malarze? 

Piotr malował podobne, Jan piękniejsze twarze. 

 

Ptaszki w klatce 

„Czegoż płaczesz? - staremu mówił czyżyk młody - 

Masz teraz lepsze w klatce niż w polu wygody". 

"Tyś w niej zrodzon - rzekł stary - przeto ci wybaczę; 

Jam był wolny, dziś w klatce - i dlatego płaczę”. 

 

Szczur i kot 

,,Mnie to kadzą" - rzekł hardzie do swego rodzeństwa 

Siedząc szczur na ołtarzu podczas nabożeństwa. 

Wtem, gdy się dymem kadzidł zbytecznych zakrztusił, 

Wpadł kot z boku na niego, porwał i udusił. 

 

Zadanie 7. (0-1) 

Która informacja dotycząca trzech bajek zamieszczonych w arkuszu jest fałszywa? 

Zaznacz F we właściwym miejscu. 

 

1. W każdej z trzech bajek są tylko rymy parzyste. F 

2. W każdej z trzech bajek wystąpiło uosobienie. F 

3. W każdej z trzech bajek o wydarzeniach mówi narrator. F 

 

 

 

 



 

Zadanie 8. (0-4) 

Zapisz, jakie morały wynikają z bajek. 

 

Malarze 
……………………………………………………………………………………………………………

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

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

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

 

Ptaszki w klatce 
……………………………………………………………………………………………………………

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

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

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

 

Szczur i kot 
……………………………………………………………………………………………………………

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

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

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

 

Zadanie 9. (0-2)   

Przyporządkuj podane elementy definicji określonym gatunkom literackim, wpisując 

litery w odpowiednim miejscu w tabeli. Nie wszystkie litery pasują do podanych 

gatunków.     

               

 

A. krótki wierszowany utwór o charakterze dydaktycznym,  B. porusza zagadnienia świata  

i człowieka, życia i śmierci, C. odwołuje się do miejsc, wydarzeń lub postaci historycznych, 

D. opowiada o bogach, bohaterach i herosach, E. zawiera pouczenie. F. występują w nim 

zarówno wydarzenia prawdziwe, jak i wymyślone, G. występują fantastyczne postacie  

i magiczne przedmioty 

 

mit legenda bajka 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

Zadanie 10. (0-4)                           

Poniższa krzyżówka dotyczy powieści Henryka Sienkiewicza, W pustyni i w puszczy. 

Rozwiąż ją, zapisz hasło i wyjaśnij  jego związek z utworem.  

 

Hasła do krzyżówki: 

1.  Narodowość Nel. 

2.  Gatunek drzewa będącego miejscem schronienia dzieci. 

3.  Lekarstwo na malarię.  

4.  Nazwisko Nel. 

5.  Zwierzę o nazwie King. 

6.  Narodowość  Lindego. 

7.  Miasto w Sudanie, jedno z miejsc akcji. 

8.  Twórca islamu. 

9.  Nazwisko Stasia. 

10.Nazwa kontynentu, miejsca akcji.  

11.Przywódca powstania skierowanego przeciw rządom egipskim. 

 

 

       

 

 

   

 

     

     

 

    

  

 

      

  

 

   

  

 

       

       

 

  

      

 

 

       

 

   

      

 

 

     

 

 

 

Hasło…………………………………………………….. 

Wyjaśnienie związku hasła z utworem …………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………. 
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Zadanie 11. (0-10) 

Z którym z bohaterów książki Ferenca Molnara Chłopcy z Placu Broni chciałbyś się 

zaprzyjaźnić? Opisz go i uzasadnij swój wybór.   

Twoja praca powinna zająć przynajmniej połowę wyznaczonego miejsca. 
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…………………………………………………………………………………………………
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………………………………………………………………………………………………… 

 



 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

 

Brudnopis 
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