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WOJEWÓDZKI KONKURS JĘZYKA POLSKIEGO  

DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW  

W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 

STOPIEŃ REJONOWY – 12.01.2017 

 

1.  Test konkursowy zawiera 23 zadania. Są to zadania zamknięte i otwarte. Na ich 

rozwiązanie masz 90 minut. Sprawdź, czy test jest kompletny. 

2.  Zanim udzielisz odpowiedzi, uważnie przeczytaj treść zadania.  

3.  Wszystkie odpowiedzi czytelnie i wyraźnie wpisuj w wyznaczonych miejscach. 

4.  Przy rozwiązywaniu zadań zamkniętych wyboru wielokrotnego wybierz jedną, 

prawidłową odpowiedź i zaznacz ją krzyżykiem, np.: 

A B C D 

Jeżeli się pomylisz i zechcesz wybrać inną odpowiedź, to złe zaznaczenie otocz kółkiem 

B  , po czym skreśl właściwą literę, np.: 

A B C D 

5.  W innych zadaniach samodzielnie sformułuj odpowiedź i wpisz ją lub wykonaj zadanie 

zgodnie z instrukcją zawartą w poleceniu.  

6.  Test wypełniaj długopisem, nie używaj korektora, ołówka ani gumki. Nie komunikuj się  

z innymi uczestnikami konkursu. 

7.  Sprawdź wszystkie odpowiedzi przed oddaniem testu. 

8.  Nie podpisuj testu, zostanie on zakodowany. 

9.  Brudnopis, dołączony do testu, nie podlega ocenie. 

X 

X X 
X 
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Tekst 1. 

 

Gdym odjeżdżał na zawsze znajomym gościńcem,  

Patrzyły na mnie bratków wielkie, złote oczy,  

Podkute szafirowym dookoła sińcem.  

Był klomb i rój motyli i błękit przeźroczy,  

I rdzawienie się w słońcu dojrzałej rezedy.  

A gdy byłem już w drodze, sam nie wiedząc kiedy  

I czemu - przypomniałem te oczy, przyziemnie  

Śledzące mą zadumę i wpatrzone we mnie  

Tym wszystkim, czym się można wpatrzeć w świat i dalej.  

Co widziały te oczy, nim w tysiącu alej  

Zginąłem, jedną chatę rzucając za sobą?  

I czemu z szafirową zawczasu żałobą  

Patrzyły w ten mój odjazd poprzez zieleń rdzawą  

Rezedy, co pachniała, przytłumiona trawą?  

I dlaczego te oczy były coraz łzawsze?  

Czy nie wolno nic nigdy porzucać na zawsze  

I zostawiać samopas kędyś - na uboczu?  

Czy nie wolno odjeżdżać znajomym gościńcem  

I oddalać się zbytnio od tych złotych oczu,  

Podkutych dookoła szafirowym sińcem? 

                                                                       Bolesław Leśmian, Odjazd 

 

Zadanie 1. (1 p.) 
Tekst Bolesława Leśmiana jest wierszem 

A. stroficznym. 

B. stychicznym. 

C. wolnym. 

D. białym. 

 

Zadanie 2. (1 p.) 
Jakie zabiegi zastosowane przez autora Testu 1. nadały utworowi rytmiczności?                      

Wymień dwa. 

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

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

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

 

Zadanie 3. (2 p.) 
Uzupełnij tabelę na podstawie Tekstu 1. 

 

nazwa środka 

artystycznego 

przykład z tekstu funkcja 

  uwydatnienie i określenie 

cechy 

 Patrzyły na mnie bratków wielkie, złote oczy 

 

 

pytanie retoryczne   
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Zadanie 4. (5 p.) 
Zredaguj opis przeżyć wewnętrznych bohatera wiersza. Zawrzyj w nim co najmniej cztery 

uczucia. Twoja wypowiedź powinna mieć 6-7 zdań. 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

…………………………………………………………………………………………………

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

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

…………………………………………………………………………………………………

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

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

 

Zadanie 5. (2 p.) 
Na podstawie cytatu podaj postać oraz tytuł utworu, z jakiego pochodzi. 

 

A. Drzwi domu, w którym mieszkał chłopiec, nie były zamknięte na klucz, więc uchylił je  

i wszedł stąpając cicho bosymi nogami. Chłopiec spał w pierwszej izbie na składanym 

łóżku i stary dojrzał go wyraźnie przy wpadającym tam świetle gasnącego księżyca. 

………………………………………………………………………..…………………

………………………………………………………………………………………… 

B. Godzinami śledził lot ptaków i badał ich budowę. Aż wydarł tajemnicę przyrodzie. Odtąd 

nie tylko ptaki miały być panami przestrzeni. 

………………………………………………………………………..…………………

………………………………………………………………………………………… 
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Zadanie 6. (2 p.) 
Nazwij gatunki literackie utworów z poprzedniego polecenia. Podaj po dwie cechy każdego 

z nich. 

A. ………………………………………………………………………..……………………

……………………………………………………………………………………………. 

B. ………………………………………………………………………..……………………

……………………………………………………………………………………………. 

 

Tekst 2. 

 

Pewien człowiek miał dwóch synów. Młodszy z nich rzekł do ojca: "Ojcze, daj mi część 

majątku, która na mnie przypada". Podzielił więc majątek między nich. Niedługo potem 

młodszy syn, zabrawszy wszystko, odjechał w dalekie strony i tam roztrwonił swój majątek, 

żyjąc rozrzutnie. A gdy wszystko wydał, nastał ciężki głód w owej krainie i on sam zaczął 

cierpieć niedostatek. Poszedł i przystał do jednego z obywateli owej krainy, a ten posłał go na 

swoje pola żeby pasł świnie. 

Przypowieść o synu marnotrawnym 

Zadanie 7. (1 p.) 

W kontekście przypowieści wyjaśnij znaczenie słowa „marnotrawność”. 

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

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

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

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

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

 

Zadanie 8. (1 p.) 

Wypisz z Tekstu 2. fragment świadczący o tym, że przypowieść ma charakter uniwersalny.  

Wyjaśnij, na czym polega uniwersalizm tego utworu. 

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

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

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

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

 

Zadanie 9. (1 p.) 

Przyjmując punkt widzenia ojca, sformułuj prawdę moralną, która wynika z tekstu. 

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

…………………………………………………………………………………………………

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

 

Zadanie 10. (2 p.) 

Podaj po dwie propozycje odczytania sensu przenośnego postaci z Tekstu 2. 

A. syn marnotrawny – …………………………………………………………………….. 

B. starszy syn – …………………………………………………………………………… 
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Tekst 3.  

 

Duża kwadratowa kuchnia z podłogą ze skrzypiących desek, z nieczynnym już 

wielkim piecem węglowym o żeliwnej płycie i błyszczących mosiężnych okuciach, 

przedzielona była na pół starym dębowym kredensem. Od jego rogu do ściany przewieszono 

fantazyjnie wielką czerwoną chustę w kwiaty – za nią Janka miała swój kącik. Naściągała tam 

różnych rupieci z całego domu, nawieszała starych fotografii rodzinnych, a już największą 

radość sprawiło jej odkrycie na strychu wysłużonej kanapki, krytej zielonym pluszem. Kiedy 

dziadek przypomniał, że na kanapce tej sypiała jego córka, a Janki matka, smarkula uparła 

się, że wobec tego ona też – i rzeczywiście, nie do wiary, ale spała wytrwale na tych 

sterczących przez obicie sprężynach. Twierdziła, że kanapka pachnie jeszcze mamą […].  

Wysiedziany, zapadający się i przytulny, fotel pokryty był tym samym pluszem co 

kanapka. Lecz w przeciwieństwie do niej stał na tym miejscu już od dwudziestu z górą lat: tuż 

obok biblioteki, blisko, tak, żeby można było bez trudu sięgnąć do adapteru lub wyjąć książkę  

z półki.  

                                                                      Małgorzata Musierowicz, Opium w rosole 

 

Zadanie 11. (3 p.) 

Czyj dom został opisany we fragmencie powieści M. Musierowicz (podaj nazwisko 

bohatera)?  Opisz atmosferę w nim panującą, odwołując się do przykładowych sytuacji 

znanych ci z lektury całej powieści. Zredaguj 3-4 zdania.  

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

 

Zadanie 12. (2 p.) 

Mieszkanie którego z bohaterów „Opium w rosole” ma zupełnie inny charakter niż to opisane 

wyżej? Uzasadnij, że jego wygląd oddaje osobowość właścicieli – sformułuj dwa argumenty.  

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 
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Zadanie 13. (2 p.) 

Wyjaśnij sens tytułu powieści M. Musierowicz „Opium w rosole”. Powiąż go z motywem 

domu.  

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

…………………………………………………………………………………………………

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

Zadanie 14. (1 p.) 

Oceń prawdziwość informacji odnoszących się do powieści „Opium w rosole”.                          

Zaznacz P przy zdaniu prawdziwym, a F przy zdaniu fałszywym. 

  

1.  Narrator opowiada o wydarzeniach z pozycji ich świadka i uczestnika.  P / F 

2.  We fragmencie stanowiącym Tekst 3. dominuje opis. P / F 

3.  Ekspresja, dynamizm i dramatyzm to słowa, które można odnieść do Tekstu 3.  P / F 

 

Zadanie 15. (1 p.) 

Dlaczego Janka mieszka z dziadkiem, a nie z rodzicami? Udzielając odpowiedzi, przywołaj 

kontekst historyczny powieści.  

…………………………………………………………………………………………………

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

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

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

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

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

 

Zadanie 16. (1 p.) 

Zdanie Kiedy dziadek przypomniał, że na kanapce tej sypiała jego córka, a Janki matka, 

smarkula uparła się, że wobec tego ona też – i rzeczywiście, nie do wiary, ale spała wytrwale 

na tych sterczących przez obicie sprężynach zawiera  

A. elipsę. 

B. antytezę. 

C. alegorię. 

D. anaforę. 

 

Tekst 4.  

 

- Opiekowałem się zwierzętami – powiedział głucho, ale już nie do mnie. – Opiekowałem się 

tylko zwierzętami. 

 Nic nie mogłem dla niego zrobić. Była Niedziela Wielkanocna i faszyści nacierali 

[…]. Dzień był szary, chmury wisiały nisko, tak że nie używali samolotów. To i jeszcze fakt, 

że koty same sobie dają radę, to było wszystko, na co liczyć mógł ten stary człowiek.  

Ernest Hemingway, Stary człowiek przy moście 
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Zadanie 17. (2 p.) 

W 2-3 zdaniach napisz, jaką uniwersalną prawdę zawarł w swym tekście Ernest Hemingway.  

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

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

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

 

Zadanie 18. (1 p.) 

Dokończ zdanie, wybierając odpowiedź A, B lub C oraz jej uzasadnienie: 1, 2 albo 3. 

Utwór „Stary człowiek przy moście” swą formą przypomina…          

     

A. nowelę,  

ponieważ 

1. przedstawia aktualne problemy oraz zawiera ich analizę. 

B. artykuł,   
2. stanowi relację z wydarzeń, których autor był świadkiem 

i uczestnikiem. 

C. reportaż 

wojenny,  

3. prezentowane wydarzenia tworzą wyraźnie zarysowaną 

akcję, która rozwija się do punktu kulminacyjnego.   

 

Tekst 5. 

Żem często dumał nad mogiłą ludzi, 

Żem prawie nie znał rodzinnego domu, 

Żem był jak pielgrzym, co się w drodze trudzi 

Przy blaskach gromu, 

Że nie wiem, gdzie się w mogiłę położę, 

Smutno mi, Boże! 

Juliusz Słowacki, Hymn 

Tekst 6.  

Wypisano w marmurze złotymi zgłoskami: 

Tu mieszkał i pracował i zmarł wielki człowiek. 

Te ścieżki osobiście posypywał żwirem.  

Tę ławkę – nie dotykać – sam wykuł z kamienia. 

I - uwaga, trzy schodki – wchodzimy do wnętrza. 

                                 Wisława Szymborska, Dom wielkiego człowieka                   

   

Zadanie 19. (4 p.) 

Porównaj fragmenty przytoczonych wyżej wierszy, wypełniając tabelę. 

 Hymn Dom wielkiego człowieka 

typ liryki 

 

  

sytuacja 

liryczna 

 

 

 

bohater 

liryczny 

 

 

 

język 
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Zadanie 20. (1 p.) 

Uzasadnij, że wiersz Juliusza Słowackiego „Hymn” ma charakter autobiograficzny.  

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

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

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

 

Tekst 7.  

 

Szliśmy drogą romansów, a czym się uśmiechał,  

Czym się skarżył, czy milczał, czy mówił, czy wzdychał,  

Widziałem, żem niedobrze udawał aktora, 

Modna Filis gardziła sercem domatora.   

I ja byłbym nią wzgardził; ale punkt honoru,  

A czego mi najbardziej żal, ponęta zbioru,  

Owe wioski, co z mymi graniczą, dziedziczne, 

Te mnie zwiodły, wprawiły w te okowy śliczne. 

Ignacy Krasicki, Żona modna 

 

Zadanie 21. (1 p.) 

Co zapowiada, że małżeństwo, o którym mowa w „Żonie modnej”, nie będzie udane? Podaj 

przynajmniej trzy powody na podstawie powyższego fragmentu.  

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

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

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

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

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

 

Zadanie 22. (3 p.) 

Uzasadnij, że „Żona modna” to satyra. Zredaguj co najmniej trzy argumenty, każdy z nich 

poprzyj dwoma przykładami z tekstu I. Krasickiego. 

 

argument przykład z tekstu 

 

 

-  

 

-  

 

 

 

- 

 

- 

 

 

 

- 

 

- 
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Zadanie 23. (10 p.) 

Istnieje tylko jeden luksus prawdziwy – luksus związków ludzkich. 

Rozważ sens powyższych słów, odwołując się do lektury książki Antoine’a de Saint-

Exupery’ego Ziemia, planeta ludzi oraz innych (przynajmniej dwóch) lektur konkursowych.  

Twoja wypowiedź powinna liczyć minimum dwadzieścia pięć zdań. 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

 

 

Brudnopis (nie jest oceniany) 

 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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


