
 

Klasa IV 
TEMAT: Dlaczego utwór Kopciuszek to baśń? 

Podręcznik str. 200-206 , „Kopciuszek”-Charles Perrault 

 

Część I 

1.Przeczytaj definicję baśni ze str. 206. 

CECHY BAŚNI –nieokreślone miejsce i czas wydarzeń,szczęśliwe zakończenie,wydarzenia realistyczne przeplatają się z 

wydarzeniami fantastycznymi,występują przedmioty fantastyczne,występują postacie fantastyczne. 

2.Zapoznaj się z treścią baśni. 

3.Czy możesz określić miejsce i czas wydarzeń? 

4.Wymień wdarzenia fantastyczne,które mają miejsce w baśni; 

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

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

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

5.Wymień postaci fantastyczne,które występują w baśni: 

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

6.Wymień magiczne przedmioty ,które biorą udział w baśni: 

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

7.Czy Twoim zdaniem utwór „Kopciuszek”posiada cechy właściwe dla baśni? 

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

 

Część II 

1.  Wstaw w kratki cyfry od 1 do 5, tak aby podane wydarzenia ułożyły się w kolejności 

chronologicznej. Następnie przy zdarzeniach fantastycznych narysuj gwiazdkę.  

 

Ukazanie się ogłoszenia o balu. 

Zjawienie się wróżki. 

Zgubienie pantofelka przez Kopciuszka. 

Wyczarowanie przez wróżkę sukni i pantofelków dla Kopciuszka. 

Wykonywanie przez Kopciuszka ciężkich prac w domu macochy. 

Pojawienie się Kopciuszka na balu. 

Smutek i płacz Kopciuszka z powodu niemożności pójścia na bal. 

Przemiana myszek w konie. 

 



 

 

 

Zaczarowanie jaszczurek w lokajów.  

Zamiana dyni w piękną karocę. 

Druga wizyta Kopciuszka w pałacu królewicza. 

Poszukiwania właścicielki szklanego pantofelka. 

Ostrzeżenie wróżki. 

Ślub Kopciuszka i królewicza. 

 2.Oceń zachowanie głównych bohaterów baśni-wymień po 3 cechy każdego z nich: 

Kopciuszek-………………………………………………………………………………………………………………. 

Siostry-……………………………………………………………………………………………………………………. 

Macocha-…………………………………………………………………………………………………………………… 

3.Uzupełnij tekst: 

W baśniach  obok bohatera pozytywnego występuje bohater……………………….. . 

Bohater pozytywny to postać, która ma same ………….........................zaś u bohatera negatywnego 

widzimy same ……………………………………………………………… . 

Podsumowując , w baśniach ukazani są bohaterowie na zasadzie przeciwieństw ( dobrzy – zli ). 

4.Wykonaj rysunek 3 niezwykłych przedmiotów występujących w baśni „Kopciuszek”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

KLASA V 

Temat: Co jest w życiu najważniejsze? 

Podręcznik: str.248-252, Charles Perrault – „Knyps z Czubkiem” 

Część I  

1.Przypomnij sobie definicję baśni ze str.252.,wymień główne cechy baśni. 

2.Przeczytaj uważnie utwór . 

3.Wymień głównych bohaterów występujących w baśni: 

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

4.Jakim dzieckiem był Knyps? 

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

5.Jaki dar otrzymał od wróżki synek królewski? 

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

6.Jaka była królewna ,którą spotkał w lesie Knyps? 

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

7.Jakim darem obdarzył Knyps królewnę? Co postanowili? 

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

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

8.Co sprawiło ,że Knyps i królewna obdarzyli się nawzajem swymi zaletami? 

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

9.Czy wygląd Knypsa zmienił się? 

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

10.Dlaczego królewna poczuła się mądra 

 

Część II 

1.Co jest najważniejsze w życiu? Podkreśl swoje odpowiedzi: 

- dobry wygląd, 

-modne ubranie, 

-życzliwość, 

-miłość, 

-modna fryzura, 

-przyjaźń 

Uzasadnij swoje zdanie. 

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



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

2Uzupełnij tabelę:  

 

Knyps Królewna 

Cechy wyglądu: Cechy wyglądu: 

 
 
 
 

 

Cechy charakteru: Cechy charakteru: 

 
 
 
 
 

 

 

3.Co według autora utworu jest największą wartością w życiu człowieka? 

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

4.Przepisz ładnie cytat wróżki z ostatniego akapitu tekstu. Podkreśl wyrazy z: ż,ó i ch. 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRZECZYTAJ LEKTURĘ –„KATARYNKA”- Bolesława Prusa-omawiamy po 15 .04. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Dla klasy IV i V 

ĆWICZENIA ORTOGRAFICZNE 

Wykonaj polecenia:            

1. Na co się wymienia „ó”? 

      a) „a”,                          b)      „e”,                             c)      „o”,                d)      „u”.  

2. W którym zestawie znajdują się tylko wyrazy z „ó” wymiennym? 

a)      szósty, powtórzyć, pogróżka, 

b)      pagórek, wschód, ziółko, 

c)      podróż, królowa, różowy, 

d)      zbiórka, twórczość, wśród. 

3.  W miejscu kropek brakuje „ó” lub „u”. W którym zestawie znajdują się wyłącznie wyrazy z „u”?   

a)      opiek...nka,      maj...wka,       tęcz...wka, 

b)      sk...wka,      gat...nek,      handl...ją, 

c)      kr...l...ją,      szczeg...lnie,       pod...szka, 

d)      rys...je,       dw...je,       post...j. 

4. Co piszemy wielką literą? 

a)      nazwy miesięcy, 

b)      nazwy członków rodziny, 

c)      imiona i nazwiska, 

d)      nazwy gwiazd. 

5. W którym zestawie dopisałbyś(abyś) wszędzie wielkie litery? 

a)      (G, g) …óry  (Ś, ś) ...więtokrzyskie, (W, w) ...ielkanoc, 

b)      (M, m) ...orze (B, b) ...ałtyk, (W, w ) ...ielka (B, b) ...rytania, 

c)      (B, b) ...elweder, (G, g) ...azeta (W, w) ...yborcza, 

d)      (W, w) ...arszawiak, (E, e) ...ropa, (E, e) ...uro. 



6. Kiedy piszemy „rz”? 

a)      gdy wymienia się na „r”, 

b)      po spółgłoskach: l, m, n, 

c)      po spółgłoskach: b, j, t, 

d)      w zakończeniach rzeczowników rodzaju męskiego. 

7. W miejscu kropek brakuje „rz”, „ż” lub „sz”. Uzupełnij. 

a)      k...tałt,      bu...a,      ch...est,                    b)      ...adko,      ja...ębina,      kątomie..., 

c)      rowe...ysta,      ...ędy,      w...eciono.       d)      w...ask,      najlep...y,      t...miel. 

  

8. W którym zestawie wszystkie wyrazy zawierają „rz” niewymienne? 

a)      dworzanin, kurz, 

b)      pancerz, marzec, 

c)      korzeń, talerz, 

d)      orzech, wierzba. 

  

9. Kiedy piszemy „ż”? Wybierz odpowiedzi, w których wszystkie wymienione spółgłoski są prawidłowe. 

a)      gdy wymienia się na: z, s, g, h, 

b)      gdy wymienia się na: sz, cz, rz, 

c)      po spółgłoskach: l. ł, m, 

d)      po spółgłoskach: p, d, w. 

10. W miejscu kropek brakuje „rz” lub „ż”. Uzupełnij. 

a)      ...eka,      tak...e,      skar...yć; 

b)      wzo...ysty,      zda...enie,      gara...; 

c)      g...ebień,      tchó...,       u...ądzenie; 

d)      ul...yć,      dru...yna,         in...ynier. 

 

 



11. Wskaż zestaw, w którym wszystkie wyrazy z partykułą „nie” zapisane są poprawnie. 

a)      nie wiem, nie chciało,                b)      nienawidzić, nie jedząc, 

c)      niekażdy, nie mój,                     d)      niedrogo, niecierpliwość. 

12. Wskaż zestaw, w którym wszystkie wyrazy zapisane są bezbłędnie pod względem pisowni łącznej lub 

rozdzielnej. 

a)      ciemnozielony, przede wszystkim, co dzień, 

b)      jasno-niebieski, codziennie, biało-czerwony, 

c)      kupiłbym, jeślibyś, półnuta, 

d)      trzeba by, jak najszybciej, także. 

13. W którym zestawie na końcu wszystkich wyrazów dopisałbyś(abyś) jeszcze jedno „i”? 

a)       poezji(?), lekcji(?), 

b)      histori (?), Austri(?), 

c)      Azji(?), Klaudi(?), 

d)      Kasi(?), ziemi (?).  

14. Uzupełnij poprawnie wyrazy z  „h” lub „ch”.  

a)      brzu...,      s...ody,        dru..., 

b)      ...inka,     ...uśtawka,       mu...a, 

c)      ...ałas,     ...erbata,         wa...adło, 

d)      ...omogenizowany,     ...urtownia,       ar...itekt. 

 15. Wskaż zdanie, w którym pojawia się błąd w pisowni wyrazów z „ą, ę, em, om, en, on”. 

a)      Jacek ma wysoką tęperaturę. 

b)      Dentysta plombował Kasi ząb. 

c)      Wieczorem pójdę z bratem do kina. 

d)      Nie umię wytłumaczyć moim młodszym siostrom zadania domowego. 

 

 

 


