
Międzyszkolna Liga Przedmiotowa
PŁOCK 2013

Język polski klasa V

                                                                                                                       KOD UCZNIA 

Witamy Cię na XIX 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!
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POTYCZKI JĘZYKOWE

Tuwim Julian
Sitowie

Wonna mięta nad wodą pachniała, 
kołysały się kępki sitowia, 
brzask różowiał i woda wiała, 
wiew sitowie i miętę owiał. 

Nie wiedziałem wtedy, że te zioła 
będą w wierszach słowami po latach 
i że kwiaty z daleka po imieniu przywołam, 
zamiast leżeć zwyczajnie nad wodą na kwiatach. 

Nie wiedziałem, że się będę tak męczył, 
słów szukając dla żywego świata, 
nie wiedziałem, że gdy się tak nad wodą klęczy, 
to potem trzeba cierpieć długie lata. 

Wiedziałem tylko, że w sitowiu 
są prężne, wiotkie i długie włókienka, 
że z nich splotę siatkę leciutką i cienką, 
którą nic nie będę łowił. 

Boże dobry moich lat chłopięcych, 
moich jasnych świtów Boże święty! 
Czy już w życiu nie będzie więcej 
pachnącej nad stawem mięty? 

Czy to już tak zawsze ze wszystkiego 
będę słowa wyrywał w rozpaczy, 
i sitowia, sitowia zwyczajnego 
nigdy już zwyczajnie nie zobaczę?

Zadanie 1. (0-1)
Postacią mówiącą w wierszu jest

A. mały chłopiec leżący na łące nad rzeką.
B. dorosły wyplatający kosze z sitowia.
C. poeta przeżywający trud tworzenia.
D. dojrzały mężczyzna wspominający wakacje.

Zadanie 2. (0-1)
Sformułowanie szukać słów dla żywego świata oznacza

A. używać oryginalnego języka do opisu świata.
B. tworzyć słowa oceniające przeżywane uczucia.
C. nazywać słowami elementy świata ożywionego.
D. znajdować odpowiednie słowa do wyrażania myśli.
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Zadanie 3. (0-2)
Do kogo zwraca się osoba mówiąca w dwóch ostatnich strofach i jakie uczucia wyraża?

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

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

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

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

Zadanie 4. (0-1)
W wierszu występują rymy

A. krzyżowe, żeńskie.
B. parzyste, męskie.
C. parzyste, żeńskie.
D. krzyżowe, męskie.

Zadanie 5 (0-1)
W której z wymienionych zwrotek jest najwięcej epitetów?

A. W pierwszej.         
B. W drugiej.
C. W trzeciej.
D. W czwartej.

Zadanie 6. (0-2)
Wypisz z wiersza przykład przenośni i wyjaśnij, jak ją rozumiesz.

Przenośnia (cytat) Znaczenie przenośni

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

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

………………………………………………
…...
………………………………………………
…..
………………………………………………
…..
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Zadanie 7. (0-2)
Połącz każdy frazeologizm (od 1. do 6.) z jego wyjaśnieniem (spośród A- I). W tym celu
uzupełnij tabelę.

Frazeologizmy 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Wyjaśnienia 

Frazeologizmy                                                                  Wyjaśnienia 
A. obmawiać kogoś 

B. mówić byle co, bez zastanowienia

C. wypytywać kogoś

D. mówić tylko to, czego się jest pewnym

E. usilnie próbować przypomnieć sobie 
jakieś słowo

F.  ktoś nie może się oprzeć chęci wyjawienia czegoś

G. mówić bardzo głośno

H. dochować tajemnicy, nie odzywać się niepotrzebnie

I.  ktoś nagle stał się rozmowny

1. rozwiązał się komuś język
2. ciągnąć kogoś za język
3. pleść,  co  ślina  na  język

przyniesie
4. trzymać język za zębami
5. mieć coś na końcu języka
6. język kogoś świerzbi
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Zadanie 8.  (0-3)  Wpisz w wyznaczone miejsca nazwy gatunków literackich. Następnie
treść definicji uzupełnij literami wybranymi z nawiasów.

A. …………………………………….  –  gatunek  epicki  (ch/h)…..arkteryzujący  się
jednowątkową  fab(u/ó)…..łą,  z  wyraźnie  zarysowanym  punktem  k(u/ó)
…..lminacyjnym i pu(ę/en…..)tą. 

B. ……………………………………. – fantastyczna (h/ch)…..istoria, opowieść o bogach,
demonach,  leg(ę/en)…..darnych bohaterach oraz o niezwykłych wyda(rz/ż)…..eniach
z udziałem tych postaci; pr(ó/u)…..ba wyjaśnienia odwiecznych zagadnień bytu, świata
i człowieka, życia i śmierci.

C. …………………………………… - gatunek epicki,  kr(ó/u)…..tki,  wierszowany (u/ó)
…..wtór  o  charakterze  dydaktycznym;  zawiera  zazwyczaj  dosłownie  sform(u/ó)
…..łowany morał, a bohaterami najczęściej są zwierz(ę/en)…..ta symbolizujące cechy
ludzkie.

Zadanie 9. (0-3)
Podaj  po  jednym  przykładzie  utworów  należących  do  zdefiniowanych  (w zadaniu  8.)
gatunków. 

Gatune
k

Autor Tytuł

A

B

C

Zadanie 10. (0- 3)
Rozwiąż krzyżówkę. Wyjaśnij znaczenie hasła.

                                       1.

                                                          2.

                                                 3.

4

 5.

6
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1. Jedna z części zdania odpowiadająca na pytania przypadków zależnych.
2. Może być, np. porządkowy, ułamkowy lub zbiorowy.
3. Tworzy z orzeczeniem związek główny w zdaniu.
4. Część mowy nazywająca cechy, kształty, kolory, właściwości.
5. Za, pod, nad, w, zza – to …………………..
6. Bez tej części mowy zdanie nie istnieje.

HASŁO - ………………………………………..

Znaczenie hasła - ………………………………………………………………………………..

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

Zadanie 11. (0-1)
Sporządź wykres graficzny zdania: Mowa jest źródłem nieporozumień.

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

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

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

Zadanie 12. (0-12)
Tę książkę warto polecić. Zredaguj tekst reklamy dla rówieśników.
Twoja praca powinna zają
 co najmniej połowę wyznaczonego miejsca.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Brudnopis 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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