Uzupełnia
nauczyciel

Wypełnia uczeń
Kod ucznia

dysleksja

Sprawdzian z języka polskiego
na zakończenie nauki
w czwartej klasie szkoły podstawowej

Informacje dla ucznia
1. Upewnij się, czy sprawdzian zawiera 10 stron. Ewentualny brak stron lub inne usterki
zgłoś nauczycielowi.
2. Na tej stronie i na karcie odpowiedzi wpisz swój kod.
3. Czytaj uważnie wszystkie teksty i zadania.
4. Rozwiązania zadań zapisuj długopisem lub piórem. Nie używaj korektora.
5. Rozwiązania zadań zapisuj czytelnie w wyznaczonych miejscach zgodnie z poleceniami.
6. W zestawie znajdują się różne typy zadań. Ich rozwiązania zaznacz na karcie odpowiedzi
w przedstawiony sposób:
– wybierz jedną z podanych odpowiedzi i zamaluj kratkę z odpowiadającą jej literą,
np. gdy wybierzesz odpowiedź A:
A

B

C

D

– wybierz właściwą odpowiedź i zamaluj kratkę z odpowiednimi literami lub literą
i liczbą, np. gdy wybierzesz odpowiedź PP lub AC albo A1:
PP PF FP FF

lub

AC AD BC BD

lub

A1 A2 B1 B2

7. Staraj się nie popełnić błędów przy zaznaczaniu odpowiedzi, ale jeśli się pomylisz,
błędne zaznaczenie otocz kółkiem i zamaluj inną odpowiedź, np.
A

B

C

D

8. Na rozwiązanie wszystkich zadań masz 90 minut.
9. Za poprawne rozwiązanie wszystkich zadań możesz uzyskać 33 punkty.
Powodzenia!
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Przeczytaj tekst i rozwiąż zadania od 1. do 11.
Trzy córki
Była sobie raz kobieta, która miała trzy córki. Pracowała i w dzień, i w nocy, byle je
wszystkie nakarmić i przyodziać porządnie.
Wyrosły trzy dziewczynki zwinne jak jaskółki, a śliczne niby księżyc w pełni. Jedna
po drugiej powychodziły za mąż i odjechały. Matka została sama.
Minęło kilka lat. Stara matka ciężko zachorowała, a nikogo przy niej nie było,
tylko przyjaciółka, ruda wiewióreczka, zaglądała do niej przez okno. Więc staruszka
poprosiła wiewiórkę:
– Powiedz córkom, moja miła, żeby co prędzej do mnie przyjechały, bo jestem
bardzo, bardzo chora i samotna.
– Oj – westchnęła najstarsza córka, kiedy wiewiórka powiedziała jej smutną nowinę
– oj! Chętnie bym pojechała do matki, ale widzisz, że jestem zajęta. Muszę najpierw
wyczyścić te dwie mosiężne misy.
– Musisz wyczyścić dwie misy? – rozgniewała się wiewiórka. – Nie chcesz od nich
odejść do matki? Kiedy tak, to już nigdy z nimi się nie rozłączysz.
Misy nagle skoczyły ze stołu, chwyciły najstarszą córkę jedna od przodu, a druga
od tyłu i przewróciły ją na ziemię. Najstarsza córka zamieniła się w żółwia.
Wiewiórka zastukała do drugiej córki.
– Oj – odpowiedziała córka – pojechałabym do matki natychmiast, ale widzisz, ile
mam roboty. Muszę te wszystkie pasma wełny utkać na jutrzejszy jarmark. Pojadę
później.
– Kiedy tak, to będziesz tkała i tkała przez całe życie – odpowiedziała wiewiórka.
Druga córka zamieniła się w pająka.
Najmłodsza właśnie miesiła1 ciasto, kiedy wiewiórka do niej zastukała i powiedziała:
– Twoja matka cię woła, bo jest bardzo chora i samotna.
Córka nie odpowiedziała ani słowa, nie obejrzała się nawet na ciasto ani nie obtarła
rąk, tylko tak jak stała, pobiegła do swojej chorej matki przez góry i lasy.
– Będziesz zawsze ludziom przynosiła słodycz i wesele, moje dobre, drogie dziecko
– powiedziała wiewiórka. – Ludzie będą cię kochali i zaopiekują się tobą, twoimi
dziećmi, wnukami i prawnukami.
Tak się stało. Trzecia córka żyła jeszcze długo z matką staruszką, która wróciła do
zdrowia przy troskliwej córce. A kiedy matka umarła i dobra córka z kolei się zastarzała,
to wcale nie umarła, tylko zamieniła się w złotą pszczołę.
Przez całe lato pszczoła zbiera miód, a jej łapki są zawsze w słodkim cieście. Za to
zimą, kiedy dookoła mróz i śnieg, pszczółka śpi sobie spokojnie w ciepłym ulu, a gdy
się obudzi – je słodki miód i cukier.
Bajarka opowiada. Zbiór baśni z całego świata, oprac. Maria Niklewiczowa, Poznań 2006.
1

Miesić – dawniej: mieszać ciasto, glinę, zagniatać.

Autorzy: praca zbiorowa
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1. Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.
Wiewiórka rozgniewała się na najstarszą córkę, ponieważ ta
A.
B.
C.
D.

ją okłamała.
była dla niej niemiła.
niestarannie czyściła misy.
nie przejęła się chorobą matki.

2. Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.
Najstarsza i średnia córka zostały ukarane, bo były
A.
B.
C.
D.

niesympatyczne.
lekkomyślne.
bezduszne.
leniwe.

3.	Napisz, jak oceniasz zachowanie najmłodszej córki, gdy dowiedziała się
o chorobie matki. Swoją wypowiedź uzasadnij.

4. Oceń prawdziwość każdego zdania. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe,
albo F – jeśli jest fałszywe.
Ruda wiewióreczka, przyjaciółka starej matki, jest postacią fantastyczną.

P

F

Trzy córki, bohaterki baśni, są postaciami fikcyjnymi.

P

F

PRZENIEŚ ROZWIĄZANIA NA KARTĘ ODPOWIEDZI
Autorzy: praca zbiorowa
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5.	Uzupełnij podany plan wydarzeń. Pamiętaj, że wszystkie punkty planu
powinny mieć jednakową formę.
1. Wychowywanie trzech córek przez ciężko pracującą matkę.
2. Wyjście córek za mąż i opuszczenie przez nie domu rodzinnego.
3. ………………………………………………………………………….………_
4. …………………………………………………………..………………………_
5. Odmowa najstarszej córki i jej przemiana w żółwia.
6. …………………………………………………………………………………._
7. …………………………………………………………………………………._
8. Wyzdrowienie matki i jej długie życie pod troskliwą opieką córki.
9. …………………………………………………………………..……………..._
6. Które przysłowie najlepiej wyraża pouczenie wynikające z baśni? Wskaż
poprawną odpowiedź.
A.
B.
C.
D.

Gdzie dwóch się bije, tam trzeci korzysta.
Na tego, co dobrze czyni, spada sto łask.
Nie czyń drugiemu, co tobie niemiło.
Kłamstwo ma krótkie nogi.

7. Dokończ zdanie. Wybierz informację oznaczoną literami A, B lub C.
A dwa czasowniki.
W zdaniu: Muszę najpierw wyczyścić te
dwie mosiężne misy są

B

trzy czasowniki.

C

cztery czasowniki.

8.	Uzupełnij zdanie. Wybierz odpowiedzi A lub B oraz C lub D.
W wyrazie pszczoła jest A/B głosek i C/D liter.
A. 6
B. 7

C. 7
D. 8

9. Dokończ zdanie. Wybierz odpowiedź A lub B i jej uzasadnienie 1 lub 2.
Wypowiedzenie: Najstarsza córka zamieniła się w żółwia jest
A zdaniem oznajmującym,
B

zdaniem rozkazującym,

ponieważ

1

zawiera polecenie.

2

informuje o czymś.

PRZENIEŚ ROZWIĄZANIA NA KARTĘ ODPOWIEDZI
Autorzy: praca zbiorowa
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10. Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.
W zdaniu: Córki odjechały od matki występuje czasownik
A.
B.
C.
D.

w 2. os. lm czasu przeszłego, r. męskoosobowego.
w 3. os. lm czasu przeszłego, r. niemęskoosobowego.
w 2. os. lm czasu przyszłego, r. męskoosobowego.
w 3. os. lm czasu przyszłego, r. niemęskoosobowego.

11. Dokończ zdanie. Wybierz odpowiedź A lub B i jej uzasadnienie 1 lub 2.
Wypowiedzenie: Matka została sama jest
A zdaniem pojedynczym,

1

zawiera czasownik w formie
osobowej.

2

nie zawiera czasownika w formie
osobowej.

ponieważ
B

równoważnikiem zdania,

12. W którym szeregu wszystkie wymienione wyrazy zawierają ż wymienne?
Wskaż poprawną odpowiedź.
A.
B.
C.
D.

oranżada, żuraw, książka
wożę, drożej, drużyna
żaba, lżej, mosiężny
żółw, jeż, mężny

13.	Uzupełnij tabelę. Do podanych autorów dobierz tytuł utworu i bohatera.
Wpisz w rubryki odpowiednie litery i cyfry.
Imię i nazwisko autora

Tytuł

Bohater

I. Jan Brzechwa
II. Janusz Christa
III. Adam Mickiewicz
IV. Aleksander Puszkin
V. Jean-Jacques Sempé i René Goscinny
A. Mikołajek
B. Akademia pana Kleksa
C. Szkoła latania
D. Pani Twardowska
E. Bajka o rybaku i rybce

1. Kokosz
2. Adam Niezgódka
3. Diabeł
4. Starucha
5. Alcest

PRZENIEŚ ROZWIĄZANIA NA KARTĘ ODPOWIEDZI
Autorzy: praca zbiorowa
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Zapoznaj się z komiksem i wykonaj zadania 14.–19.

Henryk Jerzy Chmielewski, Tytus, Romek i A’Tomek. Księga XI. Ochrona zabytków, Warszawa 2017.

Autorzy: praca zbiorowa
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14. Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.
Słowa: Tymczasem zatruci dymem Romek i A’Tomek mają straszną wizję…
wypowiada
A.
B.
C.
D.

smok.
Romek.
narrator.
A’Tomek.

15. Oceń prawdziwość każdego zdania. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe,
albo F – jeśli jest fałszywe.
Mina Romka na pierwszym obrazku wskazuje, że bohater jest
rozbawiony zaistniałą sytuacją.

P

F

Zapisanie wypowiedzenia Duszę się! pogrubionym drukiem wskazuje
na emocje bohatera.

P

F

16. Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.
Słowa PSiii! i ŁOMOT! zostały zapisane w historyjce obrazkowej wielkimi literami,
powiększoną i pogrubioną czcionką, bo
A.
B.
C.
D.

są poleceniami.
przekazują myśli chłopców.
wyrażają uczucia i emocje bohaterów.
naśladują odgłosy towarzyszące zdarzeniom.

17. Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.
Wyrazy bliskoznaczne do słowa smok to
A.
B.
C.
D.

smoczek, smoczy.
smokiem, smoka.
stwór, bestia.
smog, smak.

18. O jakiej cesze baśni mówią bohaterowie komiksu na ostatniej ilustracji?
Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.
A.
B.
C.
D.

O nieokreślonym miejscu akcji.
O nieokreślonym czasie akcji.
O szczęśliwym zakończeniu.
O magicznym rekwizycie.
PRZENIEŚ ROZWIĄZANIA NA KARTĘ ODPOWIEDZI

Autorzy: praca zbiorowa
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19. Co sprawia, że przywołany komiks ma humorystyczny charakter?

20. Twoja klasa organizuje bal przebierańców „W baśniowej krainie”. Napisz
zaproszenie skierowane do uczniów klas I–III.
ZAPROSZENIE
_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

21. Wyobraź sobie, że we śnie spotykasz zabawnego smoka. Opisz to spotkanie.

Autorzy: praca zbiorowa
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Brudnopis
(nie podlega ocenie)

Autorzy: praca zbiorowa
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KARTA ODPOWIEDZI
Wypełnia uczeń

Wypełnia nauczyciel

Kod ucznia
Nr
zad.

Nr
Nr
zad. kryt.

Odpowiedzi

Liczba
punktów
0

1

2

3

1

A

B

C

D

3

  

2

A

B

C

D

5

   

4

PP PF FP

FF

13

  

6

A

B

C

D

19

 

7

A

B

C

8

AC AD BC BD

9

A1 A2 B1 B2

20

I

 

II

 

III

 

10

A

D

I

   

11

A1 A2 B1 B2

II

 

12

A

B

C

D

III

 

14

A

B

C

D

IV

 

15

PP PF FP

FF

V

 

16

A

B

C

D

17

A

B

C

D

18

A

B

C

D

B

C

21

SUMA PUNKTÓW: _________

Autorzy: praca zbiorowa
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