
 
KLASA V                                                                                                                  ZESTAW IV 
 
Dawno, bardzo dawno temu nad brzegiem Wisły mieszkał młody rybak Wars. Któregoś dnia, 
gdy szedł nad rzekę, by zarzucić sieci, usłyszał piosenkę [...] Piosenkę śpiewała dziewczyna. 
A głos miała tak piękny, słodki i dźwięczny, że Wars nie zawahał się ani chwili:  
- Nie boję się niczego!- zawołał. Wskoczył do swojej łodzi i popłynął. Ledwo jednak odbił od 

brzegu, rozpętała się straszliwa burza.- Roztrzaskamy ci wiosła! – syczały błyskawice. 
- Porwę twoje sieci na strzępy! – ryczał wiatr. 
-  Zatopimy łódź! – groziły fale. 
Ale Wars płynął tak szybko, że ani fale, ani wicher, ani błyskawice nie mogły go dogonić. 
Kiedy był już na środku rzeki, ujrzał dziwną postać: półrybę - półdziewczynę. Była to syrena. 
Podała mu tarczę i miecz. I nagle... Zmieniła się w piękną dziewczynę. 
- Na imię mam Sawa – powiedziała – teraz broń mnie, rzeki i miasta...  
 
1. Tekst opowiada o:    

A. spotkaniu rybaka i syreny             
B. pływaniu Warsa po rzece                 

C. zatopieniu łodzi podczas burzy          
D. miłości dziewczyny i chłopaka

 
2. Tekst ten jest fragmentem:    

A. baśni           B. opowiadania           C. kroniki        D. legendy
 

3. Dawno, bardzo dawno temu nad brzegiem Wisły mieszkał młody rybak Wars. Któregoś 
dnia, gdy szedł nad rzekę...  Przytoczone są tu słowa:                                                          

A. bohatera   B. narratora     C. Warsa       D. Sawy
 
4. Wars usłyszał groźby:       

A. wichru        B. burzy           C. dziewczyny          D. fal  
 

5. Warszawa nie zawsze była stolicą Polski. Wybierz dwa źródła, z których będziesz 
mógł zaczerpnąć najwięcej wiadomości dotyczących historii polskich stolic:  
A. Słownik wyrazów obcych              
B. Encyklopedia szkolna - historia                                       D. Słownik mitów

C. Miasta polskie w Tysiącleciu        

 
6. Znaczenia słów baśń i legenda powinieneś szukać w:             

A. Encyklopedii muzyki                               
B. Słowniku terminów literackich                                       D. Słowniku ortograficznym

C. Wyborze baśni J. Ch. Andersena            

 
7.  Dopasuj przedmioty do odpowiednich pojęć: 
      czarodziejska różdżka,  trąbka hejnałówka,  smok wawelski, czapka niewidka, warszawska 

syrenka,     latający dywan  
 
      baśń - .................................................................................................................                         

legenda - ............................................................................................................    

8. Dopasuj definicje do odpowiednich pojęć: porównanie, kontrast, rodzina wyrazów. 

..................... - wyrazy, które pochodzą od tego samego wyrazu, 

..................... - zestawienie pojęć (nazw, osób, rzeczy) na podstawie jakiegoś ich podobieństwa 

...................... - jaskrawe przeciwieństwo, przeciwstawienie pojęć, ostro uwydatniająca się różnica.  

 9. Utwórz pary kontrastujących ze sobą wyrazów 

      biały - .................................                          wysoki - ..............................                                                      

zdrowy - ..............................                         dobry - .................................  



 
 
Trwoga (fragment)  
Ojcze, gdzie jesteś! Las ciemny, las dziki, 
Od biegu zwierząt kołyszą się chaszcze, 
Trującym ogniem buchają storczyki 
Pod nogą czają się wilcze przepaście.  
 
10. Kto jest podmiotem lirycznym w powyższym fragmencie wiersza?            

      A. ojciec                      B. storczyki        C. dzieci                   D. leśne zwierzęta  
11. Pod nogą czają się wilcze przepaście to:     

      A. porównanie             B. epitet             C. omówienie           D. Uosobienie  
12.  Nagrody Nobla przyznawane od 1901 corocznie z Fundacji Nobla za osiągnięcia w fizyce, 

chemii, filozofii, medycynie, literaturze oraz za działalność na rzecz zbliżenia między 
narodami. Jacy wybitni polscy pisarze i poeci są jej laureatami?  

 
A. Jan Kochanowski, Adam Mickiewicz, Zbigniew Herbert 

B. Władysław Reymont, Henryk Sienkiewicz, Czesław Miłosz, Wisława Szymborska,  

C. Juliusz Słowacki, Stefan Żeromski, Julian Tuwim, Wanda Chotomska? 

13. Odgadnij i zapisz wyrazy zastąpione podanymi omówieniami:        

       ...................................- królowa kwiatów            

       ...................................- płynące po niebie baranki       

       ...................................- złota kula 

14. W podanych wypowiedzeniach podkreśl równoważniki zdań:  

      Iść do szkoły.               Idę prawą stroną ulicy.           Czy jesteś zdrowy?             Czyś zdrów?  

15. Podane grupy wyrazów nazwij odpowiednimi częściami mowy:         

       stół, dziecko, lenistwo- ...................................             

       ładny, duży, śmieszna -...................................            

       szybko, jutro, pięknie- ................................... 

 
16. Wybieracie się na klasową wycieczkę do lasu. Zredaguj regulamin zachowania się na niej.    

( Przynajmniej 10 punktów) Użyj równoważników zdania.  
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