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SZPAK – klasa 4 szkoły podstawowej 

Czas trwania konkursu: 45 minut 
Witamy Cię. Otrzymujesz od nas 92 punkty – tyle ile masz decyzji do podjęcia. Za każdą poprawną odpowiedź dopisujemy Ci jeszcze 1 punkt, za 

błędną zabieramy dany punkt. Gdy nie odpowiadasz, zachowujesz podarowany punkt. Pamiętaj, że każda z odpowiedzi A, B, C, D może być fałszywa 

lub prawdziwa. W czasie konkursu nie wolno używać słowników, notatek, podręczników itp.  

 Życzymy przyjemnej pracy. POWODZENIA! 

 

Julian Tuwim Dżońcio 

Mój piesek Dżońcio – oto go macie –  

To mój największy w świecie przyjaciel. 
 
Codziennie w kącie kanapy siadam 

I z moim Dżońciem gadam i gadam. 
 
Gadam i gadam, a Dżońcio milczy, 

Lecz mnie rozumie piesek najmilszy. 
 
Dziś mówię: „Dżońciu! Pomówmy o tem, 

Żebyś od jutra był naszym kotem. 
 
Będziesz pił mleko i łapał myszy...” 

Dżońcio udaje, że mnie nie słyszy. 
 
„Albo zrobimy z ciebie niedźwiedzia 

I będziesz w klatce żelaznej siedział! 
 
Nie będzie szynki, schabu tłustego...” 

Dżońcio udaje głuchoniemego. 
 
„Albo zostaniesz... koniem, powiedzmy... 

Chcesz owsa?...”(Dżońcio jest nieobecny). 
 
Jeśli nic nie chcesz, to wiesz, co zrobię? 

Sklep z kiełbaskami otworzę sobie. 
 
(Dżońcio już uszy nastawił sztorcem, 

Słucha)... a z ciebie zrobię dozorcę, 
 
Żeby nie skradli kiełbas złodzieje!” 

Dżońcio się łasi, Dżońcio się śmieje! 
 
1. Powyższy tekst: 

A) jest pisany prozą  B) jest wierszem C) to utwór poetycki  D) został podzielony na zwrotki 
 
2. Nastrój powyższego tekstu można określić jako: 

A) pogodny   B) poważny  C) uroczysty   D) smutny 
 
3. Osobą mówiącą w utworze Tuwima: 

A) jest właściciel psa  B) z pewnością jest osoba dorosła C) jest pies D) jest ktoś bliżej nieokreślony 
 
4. Tytuł utworu: 

A) wskazuje na bohatera    B) stanowi imię bohatera  

C) jest imieniem właściciela psa   D) mówi o problemie tekstu 

 

5. Utwór powyższy: 

A) ma jeden temat, którym jest opowiadanie o rozmowach z psem  B) ma kilka tematów 

C) zawiera rozbudowane opisy      D) ma morał 
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6. W tekście Tuwima: 

A) osoba mówiąca nie dostrzega adresata  B) znajduje się bezpośredni zwrot do adresata 

C) jest więcej niż jeden adresat   D) nie ma adresata 

 

7. Celem, który postawił sobie Tuwim, tworząc powyższy utwór, jest: 

A) pouczenie dzieci, że nie wolno drażnić psów B) pokazanie, jak nie wolno postępować ze zwierzętami 

C) krytyka osoby, która źle traktuje swojego psa D) krytyka fałszywej przyjaźni 

 

8. W tekście Tuwima można znaleźć: 

A) cytaty  B) refren   C) pytania   D) zapis rozmowy 

 

9. W powyższym utworze występują: 

A) dwukropki  B) wielokropki  C) znaki wykrzyknienia D) znaki zapytania 

 

10. Juliana Tuwima możemy nazwać ( w kontekście przywoływanego utworu): 

A) poetą  B) prozaikiem   C) autorem   D) twórcą 

 

11. Zakończenie powyższego utworu: 

A) zapowiada dalszy ciąg wydarzeń    B) zamyka omawiane wydarzenie 

C) pokazuje koniec rozmowy    D) jest dość zabawne 

 

12. Pies, o którym mówi się w powyższym tekście: 

A) zawsze zachowuje się jak typowy pies   B) jest pogodnym zwierzęciem 

C) rozumie wszystko, co się do niego mówi   D) lubi jeść 

 

13. Cechą charakteru psa z utworu Tuwima jest: 

A) spryt  B) naiwność   C) nieufność   D) rozkapryszenie 

 

14. Użyty w tekście wyraz gadam: 

A) jest czasownikiem      B) nie odmienia się przez przypadki 

C) należy do języka mówionego (stylu potocznego) D) można zastąpić słowem rozmawiam 

 

15. Zdrobnieniem jest wyraz: 

A) piesek  B) kiełbaskami  C) kącie   D) kotem 

 

16. Wypowiedzenie: Sklep z kiełbaskami otworzę sobie: 

A) jest zdaniem B) zawiera czasownik  C) ma podmiot domyślny D) ma jedno orzeczenie 
 
17. Na sylaby nie da się podzielić wyrazu: 

A) mnie  B) nie    C) mój    D) moim 

 

18. Czasownikiem w liczbie mnogiej jest wyraz: 

A) naszym  B) powiedzmy  C) zrobimy   D) rozumie 
 
19. Wyrazy: łapał i macie różnią się od siebie: 

A) czasem  B) liczbą   C) przynależnością do części mowy  D) znaczeniem 

 

20. Wyrazy: mój i przyjaciel: 

A) to ta sama część mowy  B) są w tym samym przypadku C) są odmienne D) to dwa rzeczowniki 
 
21. W mianowniku znajduje się wyraz: 

A) piesek  B) Dżońcio   C) dozorcę   D) schabu 

 

22. Przymiotnikiem jest wyraz: 

A) żelaznej  B) sztorcem   C) codziennie   D) tłustego 
 
23. Czas (lub częstotliwość) określa następujący wyraz (sformułowanie): 

A) dziś   B) największy   C) codziennie   D) od jutra 
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