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SZPAK - klasa IV szkoły podstawowej 

Czas trwania konkursu: 45 minut 
Witamy Cię. Do każdego pytania podane są 4 odpowiedzi: A, B, C, D. Jeżeli wśród nich jest poprawna, zaznacz ją na 

karcie odpowiedzi, jeżeli tak nie jest, zaznacz na karcie odpowiedzi E. Otrzymujesz od nas 30 punktów – tyle ile jest 

pytań. Za odpowiedź błędną otrzymujesz punkty ujemne równe ¼ liczby punktów przewidzianych dla danego pytania. 

Zapraszamy do konkursu OMNIBUS (28.03.2012). Informacje o konkursach na naszej stronie internetowej 

www.mat.edu.pl       Życzymy przyjemnej pracy. POWODZENIA ! 

 C.S. LEWIS Opowieści z Narnii. Lew, czarownica i stara szafa (fragment) 

 Powyżej tamy znajdowało się coś, co zapewne było kiedyś głębokim stawem, ale teraz jedynie płaską 

powierzchnią ciemnozielonego lodu. Poniżej też był lód, ale nie płaski i równy jak stół, lecz pofałdowany i 

pożłobiony, jakby nagle chwycił ostry mróz i utrwalił kształty spienionych fal w ich naturalnym biegu w dół 

rzeki. A tam, gdzie kiedyś woda spływała w kaskadach z tamy, lśniła teraz ściana lodowych sopli, jakby tę 

stronę budowli pokrywały kwiaty, wieńce i girlandy z najczystszego cukru. Pośrodku tamy, częściowo w nią 

wbudowany, wyrastał śmieszny domek przypominający wielki ul. Z dziury w jego szczycie ulatywał wesoły 

dymek i już sam ten widok (zwłaszcza gdy się było głodnym) przywodził na myśl gotowanie, pieczenie i 

smażenie, co sprawiało, że czuło się jeszcze większy głód niż przedtem. 
 
Pytania za 3 punkty 

1. Powyższy tekst należy do: 

A) literatury naukowej B) literatury pięknej  C) poezji  D) literatury fachowej 
 
2. Przywołany fragment: 

A) jest zakończeniem opowieści    B) jest początkiem historii 

C)  nie jest ani początkiem, ani końcem opowieści  D) kończy opowiadanie o jednym z wydarzeń 
 
3. Przedstawiony powyżej fragment jest: 

A) opisem   B) morałem   C) przemówieniem D) cytatem 
 
4. W zaproponowanym tekście mówi: 

A) autor   B) poeta   C) pisarz  D) narrator 
 
5. Powyższy tekst: 

A) jest pisany prozą      B) zawiera rymy  

C) jest podzielony na zwrotki    D) ma humorystyczny charakter 
 
6. Przedstawiony tekst przedstawia z pewnością: 

A) jakieś istniejące rzeczywiście miejsce   B) sen 

C) wydarzenie z przyszłości     D) wymyślone (fikcyjne) miejsce 
 
7. Z powyższego tekstu możemy wywnioskować, że ściany tamy:  

A) ociekają wodą  B) wykonane są z cukru C) pokryte są lodem  D) pokrywają kwiaty 
 
8. Z powyższego tekstu nie dowiemy się: 

A) o tym, kto jest właścicielem domku na tamie  B) o temperaturze na zewnątrz 

C) położeniu domku      D) co przypomina domek 
 
9. Kolor lodu, którym pokryty jest staw: 

A) zgodny jest z tym, co my wiemy o lodzie  B) nie zostaje w tekście określony 

C) świadczy o tym, że przedstawiona kraina jest światem fantastycznym  D) zmienia się 
 
10. Kształt lodu opisanego w powyższym tekście świadczy o tym, że: 

A) w tej krainie panuje wieczna zima  B) wkrótce nastąpi odwilż 

C) wszystko zamarzało bardzo długo  D) wszystko zamarzło w jednej chwili 
 
Pytania za 4 punkty 

11. Domek, o którym mowa w powyższym tekście, stoi: 

A) poniżej tamy  B) powyżej tamy  C) pośrodku tamy  D) obok tamy 
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12. Powyżej tamy znajduje się: 

A) wodospad  B) zamarznięty staw  C) śmieszny domek  D) las 
 
13. Określenie wesoły dymek: 

A) sugeruje barwę dymu   B) nazywa cechę dymu podobnie, jak mówi się o zachowaniu np. ludzi 

C) sugeruje miejsce, z którego dym się unosi  D) sugeruje zapach dymu 
 
14. Głód, o którym wspomina osoba mówiąca, staje się bardziej dokuczliwy ponieważ: 

A) nadchodzi pora kolacji    B) dym kojarzy się z kuchnią 

C) bohaterowie są łasuchami    D) czuć już wyraźnie aromat pieczeni 
 
15. Wyrazy powyżej i poniżej: 

A) określają ruch     B) określają położenie     C) należą do różnych części mowy     D) mają to samo znaczenie 
 
16. Zdrobnieniem jest wyraz: 

A) śmieszny   B) wieńce  C) sopli   D) domek 
 
17. Dwie samogłoski są w wyrazie: 

A) teraz   B) mróz  C) też    D) budowli 
 
18. Trzy spółgłoski są w wyrazie: 

A) gdzie   B) woda  C) równy   D) tamy 
 
19. Tyle samo spółgłosek co samogłosek jest w wyrazie: 

A) gdy    B) cukru  C) woda   D) tam 
 
20. Wyrazem trzysylabowym jest forma: 

A) niegdyś   B) poniżej  C) pokrywały   D) biegu 
 
Pytania za 5 punktów 

21. Wyrazem czterosylabowym jest forma: 

A) ciemnozielonego  B) zapewne  C) pofałdowany  D) ulatywał 
 
22. Rzeczownikiem w liczbie mnogiej jest wyraz: 

A) mróz   B) woda  C) fal    D) lodu 
 
23. Rzeczownikiem w formie rodzaju męskiego jest wyraz: 

A) dziury   B) budowli  C) ściana   D) dół 
 
24. Czasownikiem w drugiej osobie liczby mnogiej jest wyraz: 

A) był    B) spływała  C) chwycił   D) lśniła 
 
25. Wyrazy długo i krótko: 

A) mają przeciwne znaczenie   B) mają to samo znaczenie 

C) nie należą do tej samej części mowy  D) odmieniają się przez osoby i przypadki 
 
26. Wyrazem jednosylabowym jest forma: 

A) teraz   B) biegu  C) nagle   D) mróz 
 
27. Rzeczownik kwiaty: 

A) nie odmienia się przez przypadki   B) nie ma liczby pojedynczej 

C) ma formę liczby mnogiej    D) odmienia się przez osoby 
 
28. W zdaniu Z dziury w jego szczycie ulatywał wesoły dymek: 

A) nie ma rzeczowników    B) są trzy rzeczowniki 

C) wszystkie wyrazy są rzeczownikami  D) nie ma czasownika 
 
29. Wyraz głód: 

A) jest rzeczownikiem    B) nie odmienia się 

C) jest czasownikiem     D) odmienia się jedynie przez osoby 
 
30. Wyraz sopli: 

A) ma formę mianownika    B) jest rzeczownikiem rodzaju żeńskiego 

C) nie jest rzeczownikiem    D) jest rzeczownikiem w dopełniaczu 
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