
Międzyszkolna Liga Przedmiotowa
PŁOCK 2013

Język polski klasa VI

                                                                                                                       KOD UCZNIA 

Witamy Cię na XIX Międzyszkolnej Lidze Przedmiotowej. 

Przed Tobą zadania konkursowe z języka polskiego dla klasy VI.

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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Wyobraźnia – świat bez granic

Tadeusz Różewicz
Włosek poety

Poeta to na pewno ktoś
Słuchajcie głosu poety
Choćby ten głos
był cienki jak włos
Jak jeden włos Julietty*

Jeśli się zerwie włosek ten
to nasza nudna kula
upadnie w ciemność
Czy ja wiem
albo się zbłąka w chmurach

Słyszycie Czasem wisi coś
na jednym włosku wisi
Dziś włoskiem tym poety głos
Słyszycie

Ktoś tam słyszy

*Julietta (Julia) – tragiczna postać z dramatu Wiliama Szekspira „Romeo i Julia”.

Zadanie 1. (0-1)
Tytułowy włosek poety symbolizuje

A. zdrobniały opis elementu wyglądu poety.
B. głos poety słabo słyszalny przez odbiorców.
C. magiczną zdolność poety do fantazjowania.
D. cienką nić łączącą poetę z przeszłością.

Zadanie 2. (0-1)
Postać mówiąca w wierszu nawołuje do

A. pokonywania trudności.
B. unikania zagrożeń.
C. obcowania z poezją.
D. zerwania z tradycją.

Zadanie 3. (0-1)  
Frazeologizm wisieć na włosku oznacza, że coś jest

A. zagrożone, w niebezpieczeństwie.
B. nieuchronne, musi się zdarzyć.
C. nieprawdopodobne, zmyślone.
D. trudne do przewidzenia.

Zadanie 4. (0-1)
Rym głos - włos to przykład rymu

A. żeńskiego.
B. niedokładnego.
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C. męskiego.
D. krzyżowego.

Zadanie 5. (0-1)
Ostatni wers jest wyrazem

A. rozpaczy.
B. nadziei.
C. desperacji.
D. załamania.

Zadanie 6. (0-2)
Wypisz z tekstu dwie przenośnie i wyjaśnij ich znaczenie.

PRZENOŚNIA (CYTAT) ZNACZENIE PRZENOŚNI

Stanisław Lem
Trzej elektrycerze (fragment)

Żył  raz  pewien  konstruktor-wynalazca,  który nie  ustając,  wymyślał urządzenia  niezwykłe
i najdziwniejsze stwarzał aparaty.  Zbudował był sobie maszynkę-okruszynkę, która pięknie
śpiewała, i nazwał ją ptaszydło. Pieczętował się sercem śmiałym i każdy atom, który wyszedł
spod jego ręki, nosił ów znak, że dziwili się potem uczeni, odnajdując w widmach atomowych
migotliwe serduszka. Zbudował wiele pożytecznych maszyn, wielkich i małych, aż naszedł
go pomysł dziwaczny,  aby śmierć z  życiem w jedno  złączyć i tak dopiąć niemożliwości.
Postanowił zbudować istoty rozumne z wody,  ale  nie tym okropnym sposobem,  o którym
zaraz pomyślicie. Nie, myśl o ciałach miękkich i mokrych była mu obca, brzydził się jej jak
każdy  z  nas.  Zamierzył  zbudować  z  wody  istoty  prawdziwie  piękne  i  mądre,  więc
krystaliczne.  Wybrał tedy planetę,  bardzo od wszystkich słońc oddaloną,  z  zamarzłego  jej
oceanu wysiekł góry lodowe i z nich, jak z kryształu górskiego, wyciosał Kryonidów.

Odwołując  się  do  przeczytanego  fragmentu  i  znajomości  treści  całego  utworu  Trzej
elektrycerze, wykonaj zadania od 7. do 10.

Zadanie 7. (0-1)
Konstruktor, tworząc Krynoidów, chciał

A. połączyć wodę z kryształem górskim.
B. zbudować maszyny pożyteczne.
C. zaludnić oddaloną planetę.
D. stworzyć istoty bez skazy.
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Zadanie 8. (0-1)
Kryonia słynęła z 

A. niezwykłych mieszkańców.
B. pięknych klejnotów.
C. kosmicznych krajobrazów.
D. mądrego króla.

Zadanie 9. (0-1)
Tytułowi trzejelektrycerze to

A. Żelazny, Metalowy i Miedziany.
B. Żelazny, Mosiężny i Kwarcowy.
C. Metalowy, Żelazny i Kwarcowy.
D. Miedziany, Metalowy i Kwarcowy.

Zadanie 10. (0-1)
Ostatni elektrycerz został pokonany przez

A. strażnika.
B. króla.
C. mędrca.
D. rycerza.

Zadanie 11. (0-3)
Uzupełnij  tabelę,  dopisując  antonimy,  synonimy  i  wyrazy  pokrewne  do  wyrazów
wybranych z tekstu.

WYRAZ 
Z TEKSTU

SYNONIM ANTONIM WYRAZ POKREWNY

pięknie

mądre

dziwaczny

Zadanie 12. (0-2)
Jaką funkcję składniową pełnią podkreślone wyrazy? 

Postanowił zbudować istoty rozumne z wody.

istoty - ………………………………                     z wody - ……………………………….
                                       część zdania                                                                                                               część zdania

4



Zadanie 13. (0-3)
Nazwij części mowy wypisanych z tekstu wyrazów.

WYRAZY CZĘŚCI  MOWY

niezwykłe

jego

pieczętował się

ptaszydło

prawdziwie

więc

z

wiele

Zadanie 14. (0-3)
Wyjaśnij pisownię nie z podanymi wyrazami:

- niezwykłe – ……………………………………………………………………………………

- niemożliwości – ……………………………………………………………………………….

- nie tym – ………………………………………………………………………………………

Zadanie 15. (0-2)
Uzupełnij zdania pojęciami z ramki.

„Trzej elektrycerze” S. Lema i „Ten obcy” I. Jurgielewiczowej należą do epiki, ale różnią się

gatunkiem. Pierwszy utwór to  ___________________, drugi to ___________________. 

W utworze  S.  Lema  świat  przedstawiony jest  __________________________,  w  tekście

I. Jurgielewiczowej jest ____________________________.

                 bajka                   powieść               opowiadanie                    legenda

           realistyczny                historyczny               fantastyczny                   baśniowy
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Zadanie 16. (0-12)
Wyobraź sobie,  że podróżujesz w Kosmosie.  Napisz kartkę dziennika z jednego dnia
podróży.
Twoja praca powinna zająć co najmniej połowę wyznaczonego miejsca.
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Brudnopis
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