
Kartoteka sprawdzianu kompetencji polonistycznych dla klasy IV. 
 

 

Numer 

zadania 

Umiejętności 

uczeń: 

Poziom 

wymagań 

Kategoria 

celu 

Typ 

zadania 

1. wyszukuje informacje w tekście P A WW 

2. wyszukuje informacje w tekście P A WW 

3. wyszukuje informacje w tekście P A WW 

4. wyszukuje informacje w tekście P A WW 

5. wyszukuje informacje w tekście P A WW 

6. wyjaśnia termin narrator  P B WW 

7. nazywa uczucia głównej bohaterki P B WW 

8. charakteryzuje bohatera literackiego  PP C WW 

9. 
porządkuje wydarzenia w kolejności 

chronologicznej  
P B D 

10. rozróżnia części mowy  P B D 

11. rozpoznaje podmiot i orzeczenie  P B D 

12. szereguje wyrazy w kolejności alfabetycznej P B D 

13. wyjaśnia pisownię wyrazów  P B D 

14. odróżnia baśń od innych gatunków literackich  PP D KO 

15. 
odróżnia wypowiedzenia ze względu na cel 

wypowiedzi  
P C KO 

16 

formułuje wypowiedź z określoną intencją 

(przedstawia się)  P C KO 

poprawnie zapisuje własną wypowiedź  

17 

formułuje wypowiedź ze świadomością celu – 

redaguje tekst z zachowaniem formy 

zaproszenia 

P C KO 
wymienia wszystkie elementy zaproszenia: kto?, 

kogo?, gdzie?, kiedy?, po co? 

pisze poprawnie pod względem językowym 

(dop. 1 bł.), ortograficznym (dop. 1 bł.)  

i interpunkcyjnym (dop. 1 bł.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sprawdzian kompetencji polonistycznych dla klasy IV 
 

Drogi uczniu, 

przeczytaj uważnie tekst, a następnie odpowiedz na zawarte pod nim pytania.  

W zadaniach 1 – 8 wybierz jedną z trzech odpowiedzi i literkę przy niej zaznacz kółkiem.  

W zadaniach 9 – 16 zapisz swoją odpowiedź. 

Powodzenia. 

 

 

„DOBRY  WIECZÓR -  - powiedziała Łucja.  

Faun był tak zajęty zbieraniem swoich paczek, że w pierwszej chwili nie odpowiedział na jej 

powitanie. Dopiero kiedy skończył, lekko się skłonił i powiedział: 

-  Dobry wieczór, dobry wieczór. Najmocniej przepraszam,  nie chciałbym być zbyt natrętny, ale 

czy nie mylę się sądząc, że jesteś Córką Ewy? 

-  Mam na imię Łucja - odpowiedziała, nie bardzo rozumiejąc, o co mu chodzi. 

-  Ale czy nie jesteś, proszę mi wybaczyć, czy nie jesteś kimś, kogo się nazywa dziewczynką? 

-  Oczywiście, że jestem dziewczynką - zgodziła się Łucja. 

-  Czy to znaczy, że jesteś człowiekiem? 

-  Oczywiście, że jestem człowiekiem -  powiedziała Łucja coraz bardziej zdziwiona. 

-  Naturalnie, naturalnie. Cóż za głupiec ze mnie! Ale proszę zrozumieć, jeszcze nigdy nie 

widziałem Syna Adama lub Córki Ewy. Bardzo się cieszę. Trzeba ci bowiem wiedzieć… - i tu 

urwał, jakby miał powiedzieć coś, czego nie zamierzał, ale w porę ugryzł się w język. -  Bardzo 

mi przyjemnie. Pozwól, że się przedstawię. Nazywam się Tumnus. 

-  Miło mi pana poznać, panie Tumnusie -  - powiedziała Łucja. 

-  A czy wolno mi zapytać, o Łucjo, Córko Ewy, w jaki sposób znalazłaś się w Narnii? 

-  W Narnii? A co to takiego? -  zapytała Łucja. 

-  Przecież znajdujemy się w kraju, który nazywa się Narnią. Wszystko, co leży między Latarnią 

a wielkim zamkiem Ker-Paravelem nad wschodnim morzem - wszystko to należy do Narnii.  

A ty, ty zapewne przybywasz z Zachodniej Puszczy? 

-  Ja... ja przyszłam tu ze starej szafy w garderobie - wyjąkała Łucja. 

-  Ach! - westchnął pan Tumnus melancholijnie. - Gdybym tylko trochę bardziej przykładał się 

do geografii, kiedy byłem małym faunem, to bez wątpienia wiedziałbym wszystko o tych 

dalekich i dziwnych krajach. Teraz już na to za późno. 

-  Ale to wcale nie są żadne kraje - powiedziała Łucja, rozbawiona. - To jest tam, zaraz za nami... 

a w każdym razie... no, nie jestem taka pewna. Tam jest lato. 

-  Jednakże - zauważył pan Tumnus  - w Narnii jest zima i to od tak dawna! Jeżeli będziemy tak 

stać i rozmawiać w tym śniegu, to możemy się przeziębić. Czy Córka Ewy z dalekiego kraju 

Gar-Deroby, gdzie panuje wieczne lato wokół prześwietnego miasta Staraszafa, nie zechciałaby 

przyjąć zaproszenia na mały podwieczorek? 

—  Bardzo panu dziękuję, panie Tumnusie - powiedziała Łucja - ale zastanawiałam się właśnie, 

czy nie powinnam już wracać. 

- To zaledwie parę kroków stąd - nalegał faun. - Będzie też ogień na kominku i grzanki, i sar-

dynki, i ciasto... 

- To bardzo uprzejme z pana strony - powiedziała Łucja. - Ale naprawdę nie będę mogła zostać 

zbyt długo. 

- Gdybyś zechciała wziąć mnie pod rękę, Córko Ewy, to parasol osłoni nas oboje. Idziemy 

w tamtą stronę. A więc - w drogę!” 

 

C. S. Lewis „Opowieści z Narnii. Lew, czarownica i stara szafa” 

 

1. Narnia to kraj: 

a) o nazwie Gar – Deroba, 

b) między Latarnią a zamkiem Ker – Paravel, 

c) w Zachodniej Puszczy.  



 

2. Wydarzenia w powyższym fragmencie rozgrywają się w: 

a) szafie, 

b) domu pana Tumnusa, 

c) Narnii. 

 

3. Określenie „Córka Ewy” oznaczało: 

a) córkę kobiety o imieniu Ewa, 

b) dziewczynę z dalekiego kraju Gar – Deroby, 

c) potomka rodzaju ludzkiego, człowieka. 

 

 4. Podwieczorek to posiłek, który spożywamy: 

a) rano, 

b) po południu, 

c) wieczorem. 

 

5. Garderoba to: 

a) pomieszczenie na ubranie, 

b) miejsce, gdzie przechowuje się żywność, 

c) państwo, w którym mieszka Łucja. 

 

6. Narrator to osoba, która: 

a) opowiada o wydarzeniach w tekście, 

b) jest bohaterem, 

c) jest autorem książki. 

 

7. Uczucie, które towarzyszyło Łucji podczas rozmowy z Tumnusem, to: 

a) strach, 

b) zdziwienia, 

c) smutek. 

 

8. Wybierz szereg wyrazów zawierający cechy Tumnusa: 

a) uprzejmy, gościnny, opryskliwy, 

b) melancholijny, złośliwy, towarzyski. 

c) grzeczny, miły, życzliwy, 

 

9. Uszereguj wydarzenia w kolejności chronologicznej. Wstaw cyferki przed wypowiedzeniami. 

…… Wyruszenie w drogę. 

…… Rozmowa Łucji z Tumnusem o położeniu Narnii. 

…… Przywitanie się z Tumnusem. 

…… Zaproszenie na podwieczorek.  

 

10. Uzupełnij tabelę wyrazami ze zdania: 

Łucja szybko zjadła smaczny podwieczorek. 

rzeczowniki czasowniki przymiotniki przysłowki 

    

11. Ze zdania „Łucja uprzejmie podziękowała Tumnusowi.”  wypisz: 

a) podmiot ……………………………………………….. 

b) orzeczenie …………………………………………….. 

 

12. Ułóż wyrazy w kolejności alfabetycznej: 

Tumnus, córka, ciasto, garderoba, Narnia, głupiec 

……………………………………………………………………………………………………. 

 



13. Wypisz z tekstu po jednym wyrazie będącym przykładem następujących zasad 

ortograficznych: 

a) pisownia rz po spółgłoskach - …………………………………………………………… 

b) pisownia ó w zakończeniach –ów - ……………………………………………………… 

c) wymiana ó na o w wyrazach pokrewnych - ……………………………………………… 

d) ó niewymienne - …………………………………………………………………………. 

e) pisownia wyrazów wielka literą - ……………………………………………………….. 

 

14. Uzasadnij, że podany tekst jest fragmentem baśni. Podaj przynajmniej 2 cechy. 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

 

15. Wypisz z tekstu po jednym przykładzie wypowiedzenia: 

a) oznajmującego 

……………………………………………………………………………………………………. 

b) pytającego 

……………………………………………………………………………………………………. 

c) wykrzyknikowego 

……………………………………………………………………………………………………. 

 

16. Wchodzisz za Łucją do Narnii. Spotykasz Tumnusa. Napisz, jak mu się przedstawisz. Użyj 

co najmniej 2 zdań.  

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

 

17. W imieniu Tumnusa napisz skierowane do Łucji zaproszenie na podwieczorek. 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 



Klucz odpowiedzi i schemat punktowania 
 

Numer 

zadania 
Oczekiwana odpowiedź ucznia 

Liczba 

punktów 

1. wskazuje odpowiedź b 1 

2. wskazuje odpowiedź c 1 

3. wskazuje odpowiedź c 1 

4. wskazuje odpowiedź b 1 

5. wskazuje odpowiedź a 1 

6. wskazuje odpowiedź a 1 

7. wskazuje odpowiedź b 1 

8. wskazuje odpowiedź c 1 

9. porządkuje wydarzenia wstawiając kolejno: 4, 2, 1, 3 1 

10. 

poprawnie umieszcza w tabeli części mowy  

5 wyrazów – 2 pkt 

4 wyrazy – 1 pkt 

3 wyrazy – 0 pkt  

2 

11. w podanym zdaniu wskazuje podmiot i orzeczenie 1 

12. układa poprawnie wyrazy w kolejności alfabetycznej 1 

13. 

podaje z tekstu przykłady wyrazów ilustrujących zasady 

ortograficzne 

4 – 5 wyrazów – 2 pkt 

2 – 3 wyrazy – 1 pkt 

1 wyraz – 0 pkt 

2 

14. 
podaje minimum 2 cechy baśni, np. występują fantastyczne 

postacie, dzieją się fantastyczne wydarzenia 
1 

15. wybiera z tekstu przykłady wypowiedzeń 3 

16. 
formułuje wypowiedź z określoną intencją 1 

bezbłędnie zapisuje własną wypowiedź 1 

17. 

redaguje tekst w formie zaproszenia 1 

zawiera w tekście wszystkie elementy zaproszenia (kto?, kogo?, 

gdzie?, kiedy?, po co?) 
1 

zapisuje zaproszenie poprawnie pod względem językowym (dop. 1 

bł.), ortograficznym (dop. 1 bł.) i interpunkcyjnym (dop. 1 bł.). 
1 
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Opracowanie:  

Emilia Bilecka - SP 3 w Zambrowie, Grażyna Charubin  - SP w Rogienicach Wielkich,  

Alicja Chojnowska - SP w Sławcu, Maria Czyż - SP w Lemanie,  

Marta Maciorowska - SP w Jarnutach, Katarzyna Powichrowska - SP 3 W Zambrowie,  

Monika Szczuka - ZS w Przytułach, Jolanta Sitkowska  - ZSS w Nowogrodzie 

 

 


