
1 
 

Materiały edukacyjne z języka polskiego dla klasy IV 

27-30.04.2020 (4h) 

 

 

Temat: Jak zapisać rozmowę? 

1. Wpiszcie w wykropkowane miejsca odpowiedzi, które przychodzą Wam do głowy tak by rozmowa miała 

logiczny sens. 

 

Rano w szkole Beata (powiedziała) ………………………………: 

– Asiu, może chciałabyś pójść dzisiaj ze mną do kina? 

– Oczywiście – (powiedziała) ………………………………  Asia. – A znalazłaś coś ciekawego w repertuarze? 

– Jest świetny film! – (powiedziała) ……………………………… Beata. – To komedia z naszym ulubionym 

aktorem. 

– Któż to może być? – (powiedziała) ………………………………  Asia. – Chyba nie Johnny Depp! 

Beata uśmiechnęła się i (powiedziała) ………………………………: 

– No oczywiście, że on! 

– Beatko, nie mogłaś mi sprawić większej radości – (powiedziała) ……………………………  zachwycona Asia. 

 

 

2. Poniżej znajduje się tekst. Zapiszcie go w takiej formie jak powyższy.  

Asia wróciła do domu. Mama wyjrzała z kuchni i spytała, czy udało jej się wszystko kupić. Dziewczynka 

zmartwiona powiedziała, że niestety w sklepie nie było mandarynek, więc kupiła pomarańcze. Potem 

wyłożyła zakupy na stole w kuchni i spytała, kiedy przyjdą goście. Mama odparła, że zaprosiła 

wszystkich na osiemnastą, więc mają dosyć czasu na przygotowanie kolacji. 

 

3. Ułóżcie dialogi do dwóch wybranych sytuacji. 

Propozycje tematów dialogów 

 

 

 

 

 

 

W SKLEPIE 

Z ZABAWKAMI 

 

NA PRZYSTANKU 

 

 

PRZED 

SPRAWDZIANEM 

 

W KUCHNI 

 

W KSIĘGARNI 
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4. Dialog 

 

 

 

Ułóż dialog między redaktorem szkolnej gazetki a uczniem, który zdobył tytuł najlepszego strzelca w 

klasowych mistrzostwach piłki nożnej. 

 

 

Zadania dla uczniów.  

 

1. Dzwonisz do pracy mamy, do Wytwórni Zabawek. Mama pracuje w dziale księgowości.  

 

Pracujesz w sekretariacie Wytwórni Zabawek. Dzwoni telefon. Możesz połączyć rozmówcę z każdym 

działem, o który prosi dzwoniący.  

 

2. Dzwonisz do kolegi. Prosisz go o pożyczenie i przyniesienie następnego dnia do szkoły książki o Łodzi. 

Sprawa jest dla ciebie bardzo ważna!!!  

 

Dzwoni do ciebie kolega. Chce coś pożyczyć. Nie bardzo się zgadzasz. Po chwili dajesz się uprosić.  

 

3. Dzwonisz do koleżanki w bardzo ważnej sprawie. Zależy ci, aby porozmawiać i ustalić coś z koleżanką. 

Sprawa dotyczy tylko was.  

 

Dzwoni koleżanka twojej córki. Ma bardzo ważną sprawę do niej. Twojej córki nie ma w domu. Pokieruj 

rozmową tak, aby dziewczynki mogły się skontaktować. 

Przyjmujesz zgłoszenie w Pogotowiu Ratunkowym. Jeśli rozmówca nie poda szczegółów, zapytaj o:  

- imię i nazwisko osoby dzwoniącej,  

- numer telefonu 

- wiek brata 

- adres  

- osoby dorosłe w domu 
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Temat: Komiks-co to jest? (2h) 

 

Komiks – sekwencyjna historia obrazkowa, często z dodanym tekstem, publikowana w prasie lub w formie 

osobnych zeszytów, która wykształciła się jako odrębna forma wydawnicza na przełomie XIX i XX wieku z 

gazetowej grafiki satyrycznej. 

Główne cechy komiksu 

cechy językowe pozajęzykowe elementy świata 
przedstawionego 

cechy graficzne 

   

 główne cechy językowe (np. zwięzłe wypowiedzi bohaterów, przewaga dialogów),  

 pozajęzykowe elementy świata przedstawionego (np. wyrazy dźwiękonaśladowcze - trach! 
bum! graficzny zapis dźwięków pozasłownych), 

 cechy graficzne (np. tekst umieszczony w chmurkach, sceny znajdują się w klatkach). 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Sekwencja
https://pl.wikipedia.org/wiki/Prasa_(media)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Gazeta
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Test  

Bohaterowie komiksów 

Test sprawdzający umiejętność czytania ze zrozumieniem podsumowujący „W świecie komiksu”  

Zagadnienia: komiks, opowiadanie, przysłówek, pisownia nie z różnymi częściami mowy 

 

Tekst do zadań 1.–5. 

 

Gapiszon i Korniszon 

Charakterystyczna czapeczka w paski z zabawnym pomponem oraz sympatyczna buzia roześmiana 

od ucha do ucha – po tym możemy poznać Gapiszona. Jest on dzieckiem bardzo ciekawym świata. Cechuje 

go spryt i bystry umysł, jednak czasami straszna z niego gapa, a jego pomysły bywają opłakane w skutkach. 

Gapiszonowi towarzyszy pies Korniszon, z którym chłopiec przeżywa różne przygody. Ich zakończenie nie 

zawsze jest szczęśliwe, ale dzięki nim bohater wciąż uczy się nowych rzeczy. 
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Kubuś Piekielny 

Kubuś i Malwinka to para urwisów, których nic nie jest w stanie powstrzymać od kolejnych 

wybryków. Wszędzie ich pełno, nie znoszą nudy i mają bujną wyobraźnię, która podsuwa im kolejne 

zwariowane pomysły. Te dzieciaki rozrabiają niemiłosiernie, a ich psoty wyprowadzają czasami z równowagi 

nawet wyjątkowo spokojnych rodziców. Z samochodu meblowego potrafią zrobić karetkę pogotowia, z 

klatki schodowej – prawdziwy plac zabaw, a ze starego, zdezelowanego pociągu – miejsce jak z westernu. 

Wszystko je cieszy, a na świat spoglądają całkiem inaczej niż dorośli – dla nich remont to nie katastrofa, ale 

wspaniała zabawa. 

 

Gucio i Cezar 

Gucio jest hipopotamem, niezwykle łakomym, natomiast Cezar – psem, bardzo rozważnym i 

spokojnym. Ich fascynujące przygody bawią zarówno dzieci, jak i dorosłych – wywołują uśmiech na twarzach 

wszystkich czytelników. Bohaterowie podróżują po dzikich ostępach, spotykają piratów, kowbojów i 

kosmitów, ratują porwane księżniczki, staczają dramatyczne boje z potworami i złoczyńcami. 

 

Antresolka profesorka Nerwosolka 

Sympatyczna para – trochę zwariowany profesorek Nerwosolek oraz jego wierna gospodyni 

Entomologia Motylkowska – przeżywa wspaniałe, a czasem także niebezpieczne przygody. Bohaterowie 

muszą stawić czoła takim wrogom jak na przykład zły lord Hokus-Pokus, planujący przejąć władzę nad 

historyjką, w której na dodatek grasuje Mól Książkowy. Całość okraszona jest inteligentnym i zarazem trochę 

absurdalnym humorem. 

 

Przygody Jonki, Jonka i Kleksa 

Pewnego razu harcerze Jonka i Jonek w butelce leżącej na plaży znaleźli przyjaznego stworka Kleksa. 

Od tego czasu ich życie zaczęło obfitować w niecodzienne wydarzenia. Kleks, który żywi się wyłącznie 

atramentem i jest cały niebieski, ma ciągle nowe i niesamowite pomysły. Aby je zrealizować, korzysta z 

pomocy Jonki i Jonka. Podczas jednej z przygód Kleks i jego przyjaciółka Plum wyruszają na Alaskę, aby 

odnaleźć ukryty skarb. Jonka i Jonek podążają za nimi i wkrótce cała czwórka wpada w poważne tarapaty. 

 

1. Połącz w pary imiona bohaterów komiksów.      1 p. 

 

Gucio • 

Korniszon • 

Jonka • 

Kubuś • 

 • Kleks 

• Gapiszon 

• Malwinka 

• Cezar 
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2. Wybierz właściwe dokończenie zdania.       1 p. 

 

Szereg wyrazów zawierający tylko imiona bohaterów realistycznych to: 

A. Cezar, Mól Książkowy, Jonek. 

B.  Jonek, Jonka, Kleks.  

C.  Kleks, Cezar, Gucio. 

D. Jonek, Gapiszon, Jonka.  

 

3. Uzupełnij zdania na podstawie przeczytanego tekstu.     3 p. 

 

Towarzyszką profesorka Nerwosolka jest (kto?)............................................................................. . 

Karetkę pogotowia z samochodu meblowego zrobili (kto?) –......................................................... . 

Jonka i Jonek są (kim?) .................................................................................................................... . 

Kleks został znaleziony (gdzie?) ..................................................................................................... . 

Cezar jest (czym?) ................................., a Gucio (czym?) – ............................................................ 

Korniszon jest (czym?) ................................................................................................... Gapiszona. 

 

4. Podkreśl nazwy cech, które nie określają Gapiszona.     2 p. 

 

samolubny, ciekawy świata, przebiegły, zabawny, nieporadny, sprytny, tchórzliwy 

 

 

5. Wskaż właściwe dokończenie zdania.       1 p.  

 

Wyrazem bliskoznacznym do słowa ciamajda jest w tekście słowo 

A. ślamazara. 

B. fajtłapa.  

C. niezdara.  

D. gapa. 

 

6. Oceń, które zdanie jest prawdziwe. Zaznacz literę P obok tego wypowiedzenia. 1 p. 

 

1. Każde opowiadanie składa się tylko z trzech akapitów. P 

2. Narrator opowiadania może być uczestnikiem przedstawionych wydarzeń. P 
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3. Zdarzenia przedstawione w komiksie muszą być realistyczne. P 
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7. Uzupełnij plan wydarzeń przedstawionych w historyjce obrazkowej Igora Żakowskiego. 

            2 p. 

 

1. Miły spacer po lesie. 

2. ............................................................................. 

................................................................................ .  

3. Przerażające spotkanie z niedźwiedziem. 

4. ............................................................................ . 

................................................................................ .  
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8. Napisz opowiadanie składające się co najmniej z 9 zdań. Bohaterami Twojego tekstu powinny być 

postacie przedstawione na ilustracjach.       7 p. 

 

   
........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

.................................................................................... 

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................ 

 

9. Podkreśl przysłówki w podanym zdaniu.       2 p. 

 

Te dzieciaki rozrabiają niemiłosiernie, a ich psoty wyprowadzają czasami z równowagi nawet 

wyjątkowo spokojnych rodziców. 
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10. Uzupełnij tabelę.          3 p. 

 

Przysłówek o znaczeniu przeciwstawnym Przysłówek 

(stopień równy) 

Przysłówek 

(stopień wyższy) 

 mało  

 ciężko  

 wysoko  

 

11. Dopisz do podanych słów wyrazy bliskoznaczne zawierające przeczenie nie.  3 p. 

 

blisko – .............................................................................................................................................. 

bałagan – ............................................................................................................................................ 

dużo – ................................................................................................................................................ 

smutny – ............................................................................................................................................ 

krótko – .............................................................................................................................................. 

wróg – ................................................................................................................................................ 

 

12. Zaznacz literę A albo B oraz numer 1 lub 2.      1 p. 

 

Wyrazy wiedza, uprzejmość, karmienie z przeczeniem nie należy zapisać 

A. osobno, 
ponieważ są to 

1. rzeczowniki. 

B. razem, 2. czasowniki. 

 

 

 

Temat: Utrwalenie wiadomości z gramatyki (1h) 
 

1. Jaka część mowy odpowiada na pytania Kto? Co? 

rzeczownik  

czasownik  

przymiotnik  

przysłówek  

liczebnik  

2. Co nazywa rzeczownik? 

Czynności  

Cechy  
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Liczby  

Rzeczy,Osoby,Rośliny,Zwierzęta  

Stany  

3. W której grupie są same rzeczowniki? 

Iść,Straszny,Wielki  

Mocny,Tata,Babcia  

Baobab,Koń,Fajka  

Bardzo,Jeż,Mućka  

Sowa,Klosz,Dwa  

4. Jaki przypadek odpowiada na pytania: Kogo? Co? 

Dopełniacz  

Mianownik  

Wołacz  

Narzędnik  

Biernik  

5. Który rzeczownik jest rodzaju męskiego? 

Dziecko  

Wagon  

Fajka  

Drzewo  

Mama  

6. Na jakie pytanie odpowiada czasownik? 

Co robi? Co się z nim dzieje?  

Kto? Co?  

Gdzie? Jak? Kiedy?  

Ile? Który z kolei?  

Jaki? Jaka? Jakie?  

7. W którym rzędie są wyłacznie czasowniki? 
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Czerwono,Trzy,Iść  

Baba,Biegać,Pisał  

Dwa,Pięć,Morwa  

Biec,Piec,Iść  

Może,Tata,Biały  

8. Bezokoliczniki to: 

Osobowe formy czasownika  

Nieosobowe formy czasownika  

Części zdania  

Część mowy  

Rodzaj przymiotnika policzalnego  

9. Ile trybów ma czasownik? 

1  

2  

3  

4  

5  

10. Przymiotnik nazywa: 

Liczby i czasy  

Osoby i drzewa  

Rodzaje i liczby  

Czynności i stany  

Cechy i jakość  

11. Którego przymiotnika NIE MOŻNA stopniować? 

Ładny  

Plastikowy  

Dobry  

Poprawny  

Chory  
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12. Jaki to rodzaj stopniowania: Dobry,Lepszy,Najlepszy. 

Regularne  

Nieregularne  

Opisowe  

Cykliczne  

Dodatnie  

13. Która częśćmowy odpowiada na pytania:Jak? Gdzie? Kiedy? 

Przymiotnik  

Partykuła  

Zaimek  

Przysłówek  

Liczebnik  

14. Który przysłówek określa przysłówek? 

Bardzo mały  

Daleko leży  

Bardzo czysto  

Blisko domu  

Mało chmur  

15. Co określa przysłówek? 

Czasowniki,Przymiotniki i Przysłówki  

Rzeczowniki  

Partykułę i Zaimki  

Czasowniki i liczebniki  

Wykrzykniki  

16. Odmienna część mowy to: 

Przysłówek  

Wykrzyknik  

Partykuła  

Liczebnik  
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Przydawka  

17. "ó" zamknięte piszemy gdy: 

Wymienia się na "u"  

Wymienia się na o,e,a  

Wymienia się na "rz"  

Piszemy po "ch"  

Na końcu wyrazów  

18. "ch" piszemy po: 

literze "t"  

literze "u"  

literze "ó"  

literze "h"  

literze "s"  

19. Który wyraz został błędnie zapisany? 

Druh  

Góra  

Chmóra  

Chmara  

Most  

20. Który wyraz został poprawnie zapisany? 

Rrzy  

Rzeka  

Oranrzada  

Rzaba  

Hmura  
 

 

 


