POWIATOWY KONKURS Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
WODZISŁAW ŚLĄSKI 2014
Tekst nr 1 (odnosi się do zadań 1-6)
Nie mieli wątpliwości, że patrzą na tamę, którą zbudował właśnie pan Bóbr. Zauważyli zresztą,
że na jego twarzy pojawił się wyraz dumy- coś takiego, co łatwo można dostrzec na twarzy osoby,
która pokazuje nam swój ogród albo czyta nam napisane przez siebie opowiadanie. Zuzanna
potrafiła się znaleźć i powiedziała:
- Cóż za wspaniała tama!
A pan Bóbr nie syknął tym razem „Sza!”, ale rzucił lekceważąco:
- Ależ to przecież nic nadzwyczajnego! Nic nadzwyczajnego! Jeszcze nie jest skończona…
[…] Pan Bóbr poprowadził ich gęsiego po szczycie tamy. Tu znajdowały się drzwi do jego domku.
- A więc jesteśmy, żono- powiedział pan Bóbr.
- Wreszcie przybywacie!- powiedziała, wyciągając do nich swoje stare, pomarszczona łapy.-Nareszcie!
Pomyśleć tylko, że dożyłam tego dnia! Kartofle już się gotują, czajnik podśpiewuje i mam nadzieję,
panie Bobrze, że przyniesiesz nam jakąś rybkę.
- Przyniosę, a jakże- odpowiedział pan Bóbr i chwyciwszy cebrzyk, wyszedł z domu.
Zadanie 1
Zaznacz wszystkie poprawne odpowiedzi. Zaznacz krzyżykiem, a w razie pomyłki otocz punkt kółkiem.
Pan Bóbr:
a) był dumny ze swojej tamy i ogrodu.
b) zlekceważył zachwyt Zuzanny
c) był zadowolony z pochwały dziewczynki
d) nie uciszył Zuzanny, bo byli już blisko domu
e) z dumą pokazał dzieciom swoje niedokończone dzieło.
Zadanie 2
Z podkreślonego w tekście zdania wypisz związek frazeologiczny i wyjaśnij jego znaczenie.
Związek frazeologiczny……………………………………………………………………………………………………………………..
Oznacza to, że…………………………………………………………………...................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Zadanie 3
Wypisz z tekstu jedno uosobienie i jedną onomatopeję.
…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………….

Zadanie 4
Przekształć podkreślone w tekście zdanie na zdanie w mowie zależnej.

Strona

Zadanie 5
Podaj trzy synonimy wyrazu „cebrzyk”
a…………………………………………………………b…………………………………………………..c……………………………………….
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……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Zadanie 6
Wyjaśnij w jednym zdaniu, dlaczego autor nie stosuje poprawnej pisowni rzeczownika pospolitego
„bóbr” w swoim tekście. Możesz oprzeć się na znajomości tekstu całej lektury.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Zadanie 7
Określ formę gramatyczną rzeczownika w zdaniach.
a)
b)
c)
d)

Posadziła kwiaty.
Podlewała konewką.
Wezwał pielęgniarkę.
Położył się w łóżku.

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

Zadanie 8
Zaznacz zdania prawdziwe literą P a fałszywe literą F. Pod zdaniami fałszywymi napisz zdanie
w poprawnym brzmieniu.

Stary ogrodnik w domu Archibalda Cravena nazywał się Dick Sowerby.
………………………………………………………………………………………………………………..
Mary nazywała to, co się działo z ogrodem „czarną magią”.
………………………………………………………………………………………………………………..
Małą Mary zajmowała się tylko hinduska opiekunka Ayah.
………………………………………………………………………………………………………………..
Pierwszą rzeczą, którą zobaczyła Łucja po przejściu przez szafę był faun.
………………………………………………………………………………………………………………..
Święty Mikołaj podarował bohaterom dzban herbaty, cukier, śmietankę i filiżanki.
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
Maugrim był karłem Białej Królowej i strażnikiem policji.
…………………………………………………………………………………………………………………………………..

……...
……...
………
………
………
………

Zadanie 9
Jaką rolę odegrały w lekturach wymienione ptaki?
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RUDZIK…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
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DROZD…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Zadanie 10
Opisz barwy, jakie występowały na tarczy Piotra.

…………………………………………………………..

……………………………………

Zadanie 11
Jakie przydomki otrzymali bohaterowie na koronacji w Narnii.
KRÓLOWA……………………………………………………………………………………………………………………
KRÓLOWA……………………………………………………………………………………………………………………
KRÓL…………………………………………………………………………………………………………………………….
KRÓL…………………………………………………………………………………………………………………………….
Zadanie 12
Kto i od kogo otrzymał prezenty widoczne na ilustracjach?

A

B

C

D

E

E……………………………………………………………………………….
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C………………………………………………………………………………. D…………………………………………………………………..
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A………………………………………………………………………………. B…………………………………………………………………..

Tekst nr 2

A
………………………………………………………………….

…………………………………………………………….

C

D
…………………………………………..

……………………………………………

E
……………………………………………………

B

F
…………………………………………
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plakat, film animowany, film fabularny, happening, szkic, witraż, przedstawienie
teatralne, fresk, komiks, gobelin, teatr marionetkowy, opera, balet, ilustracja
książkowa, film dokumentalny,
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Zadanie 13
Dopasuj pojęcia do ilustracji. Wybierz z pojęć podanych poniżej i wpisz pod ilustracjami.

Zadanie 14
Czym różni się forma przekazu, której przykładem jest ilustracja „C” od innych? Podaj dwie cechy
tego gatunku.
a)………………………………………………………………………………………………………………………………………….
b)………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Zadanie 15
Wymień jeden rekwizyt widoczny na ilustracji „A”?
…………………………………………………………………………………………
Tekst 3
Niech panienka nie będzie wścibska i nie wtyka nosa w nie swoje sprawy. No, a teraz do roboty! Nie
mam już czasu, a panienka niech idzie się bawić.
Zarzucił sobie szpadel na ramię i odszedł, nie spojrzawszy nawet na dziewczynkę.
Zadanie 16
Dokończ zdania, wstawiając tylko jeden wyraz do każdego zdania.
a) W zdaniu pierwszym zastosowano tryb………………………………………………..
b) W powieści występuje narrator ……………………………………………………….
c) W zdaniu pierwszym zaimkiem jest wyraz: ……………………………………………….
d) W odmianie rzeczownika……………………………………………. użytego w tekście 3 występuje
oboczność k : c.
Zadanie 17
Zapisz po dwa związki frazeologiczne związane z ilustracją.

1…………………………………………………………………………

1……………………………………………………………………

2…………………………………………………………………………… 2 ……………………………………………………………………
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Napisz zaproszenie w imieniu „kalekiego” bohatera „Tajemniczego ogrodu”na uroczyste otwarcie
ogrodu. Adresatem zaproszenia będzie stary ogrodnik.
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Zadanie 18

Miejsce na napisanie zaproszenia

Zadanie19
Dokonaj rozbioru logicznego zdania. Wykonaj wykres i opisz części zdania, wypisz związki wyrazów.
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Roziskrzone promieniami słońce czerwca rzucało bogate snopy
promieni na ten zamknięty w murach świat.

