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WOJEWÓDZKI KONKURS JĘZYKA POLSKIEGO 

DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH  

W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 

STOPIEŃ SZKOLNY – 21.11.2016 r. 

 

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, zadań typu prawda – 

fałsz oraz zadań na dobieranie wybierz jedną, poprawną 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. 

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 I 
 

Jarosław Iwaszkiewicz 
Do czytelnika  
 

Chciałbym napisać, jak pies biegnie,  

Wóz cały w słońcu jedzie laskiem,  

Baba rowerem skręca jezdnią  

I bańki lśnią blaszanym blaskiem.  

 

Czerwony pociąg mija domy,  

A z elektrowni czarne dymy,  

Spłoszony kasztan szarpie brony,  

Topola składa liść jak rymy.  

 

Żeby to wszystko w słońcu błysło  

I żeby było tak jak żywe –  

I żebyś ty to widział wszystko  

I żebyś był, jak ja – szczęśliwy. 

 

 

Zadanie 1. (1 p.)  

Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli 

jest fałszywe.  

 

Autor i podmiot liryczny w wierszu to ta sama 

osoba. 
P F 

Podmiot liryczny zwraca się bezpośrednio do 

adresata. 
P F 

 

 

Zadanie 2. (1 p.) 

W tabeli podano przykłady środków poetyckich występujących w wierszu. 

Zaznacz T (tak) lub N (nie) w zależności od tego, czy poprawnie określono ich role 

w utworze. 

 

Środek poetycki 

i przykład 
Rola w utworze 

epitet: blaszanym 

blaskiem 

podkreśla, uwydatnia cechę opisywanego 

przedmiotu 
T N 

porównanie: topola składa 

liść jak rymy 

naśladuje brzmienie opisywanego 

zjawiska 
T N 
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Zadanie 3. (1 p.) 

Uzasadnij, że przesłanie wiersza Do czytelnika zostało zawarte w zdaniu: Każda 

rzeczywistość jest bardzo zajmująca.  

 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

 

Zadanie 4. (2 p.) 

Dopasuj objaśnienia do podanych związków frazeologicznych. Wpisz do tabeli 

odpowiednią cyfrę.  
 

Związek frazeologiczny Objaśnienie 

mówić jak z książki 
 

czytać w kimś jak w otwartej 

książce 

 

czytać od deski do deski 
 

mieć lekkie pióro 
 

czytać między wierszami 
 

 

Objaśnienia: 

1. czytać od początku do końca, bardzo dokładnie 

2. pisać dobrze, interesująco 

3. czytać chciwie, szybko duże ilości książek 

4. domyślać się tego, co nie zostało napisane  

5. wysławiać się płynnie, potoczyście lub używać wyszukanych słów 

6. z łatwością odgadywać, co ktoś przeżywa 
 
 

Tekst II 

Cała Polska czyta dzieciom (w skrócie CPCD) to polska akcja skierowana do dzieci 

i dorosłych, mająca na celu zachęcanie do czytania książek. Pomysłodawcą akcji jest 

Fundacja
1
  „ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom”. Działania rozpoczęto w czerwcu 2001 

roku. Organizatorzy uważają, że czytanie dzieciom codziennie przez co najmniej 20 minut 

jest mądrym sposobem spędzania czasu z dzieckiem i najlepszą inwestycją w jego przyszłość. 

Propagują
2
 czytelnictwo oraz zwracają uwagę na potrzebę kontrolowania gier 

komputerowych i programów telewizyjnych trafiających do najmłodszych odbiorców. 

W kampanię
3
 zaangażowało się wiele znanych osób, które przekonują, jak dużo korzyści daje 

codzienne czytanie dzieciom książek. 

 
1 
fundacja – instytucja, organizacja realizująca cele ważne dla wielu osób 

2 
propagować – upowszechniać, szerzyć poglądy, zachowania 

3 
kampania – seria działań, akcja zmierzająca do ważnego celu 
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Zadanie 5. (2 p.) 

Na podstawie tekstu zredaguj notatkę o akcji Cała Polska czyta dzieciom, zawierającą 

odpowiedzi na pytania: kto zorganizował?, co?, po co?, gdzie?, kiedy? 

 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

 

Zadanie 6. (2 p.)       

Utwórz wyrazy pokrewne od rzeczownika dziecko. 

 

Słowa pokrewne: 

rzeczownik – ………………………………  

czasownik – ……………………………….. 

przymiotnik – ……………………………… 

przysłówek – ……………………………… 

 

Tekst III 

 

Jacek Cygan 

Cała Polska czyta dzieciom 

 

W zamkniętych książkach zamknięte serca,  

Bajki zamknięte na „nie mam czasu”.  

Samotny cesarz, uśpiony słowik,  

I krasnoludki, i Łasuch.  

Nieczynny komiks – chrapie Matołek  

Śpiąca królewna dawno zaspała,  

Rdzewieje w ciszy Lokomotywa  

I Ptasie Radio nie działa.  

Kto ich obudzi, kto uratuje?  

– Każdy, kto książkę zacznie czytać.  

Oni czekają, chcą wyjść do dzieci,  

Nie chcą już dłużej kurzem oddychać. 

    Ref. Cała Polska czyta dzieciom  

Z wieczora i z rana,  

Cała Polska czyta dzieciom,  

Bo Polska to Mama.  

Przędzie się z uczuć i liter  

Wyobraźni nitka płocha.  

Cała Polska czyta dzieciom  

Bo Polska je kocha. 

W otwartych książkach otwarte serca  

Cieszą się z nami kartki skrzydlate,  

Dzieci tak lubią, że bajki lubią,  

Gdy są czytane przez Tatę!  
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Tu czary-mary, tam czary ognia,  

Nasz Smok Wawelski też w mroku świeci!  

Nawet Dziewczynce, tej z zapałkami,  

Cieplej, gdy jest znów wśród dzieci.  

A potem nocą we śnie przychodzą  

Z bajek postacie, ciepłe, kosmate,  

I dziecko tuli się do poduszki  

Myśląc, że jest to Kubuś Puchatek.  

 

Zadanie 7. (2 p.) 

Udowodnij, że piosenka Cała Polska czyta dzieciom doskonale wpisuje się w przesłanie 

kampanii. Swoją wypowiedź poprzyj odpowiednim cytatem z piosenki. 

 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

 

Zadanie 8. (2 p.)  

Uzupełnij tabelę brakującymi informacjami. Wykorzystaj tytuły utworów, o których 

jest mowa w piosence. 

 

Tytuł 

 
Rodzaj literacki Gatunek literacki 

Kubuś Puchatek 

 

 powieść 

Lokomotywa 

 

 wiersz 

 

 

epika baśń 

Smok Wawelski 

 

epika  

Słowik 

 

  

 

 

liryka wiersz 

 

Zadanie 9. (2 p.) 

Na podstawie piosenki wymień trzy korzyści wynikające z czytania książek. 

 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

………………………………………………………………………………………………… 
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Zadanie 10. (2.p)  

Od bezokolicznika czytać utwórz podane niżej formy czasownika: 

 

2. os., l. mnoga, r. męskoosobowy, cz. przeszły, tryb oznajmujący 

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

3. os., l. pojedyncza, tryb rozkazujący  

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

1. os., l. mnoga, r. niemęskoosobowy, cz. przyszły, tryb oznajmujący 

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

 

Tekst IV 

 

Fragment listu Stanisława Lema do czytelnika 

 

Kochany Maćku! 

Postawiłeś mi kilka dość trudnych pytań. Najpierw o to, czy moje Bajki robotów 

przedstawiają ironicznie świat fantazji a może w ogóle świat? Czy właśnie tak trzeba 

rozumieć Bajki robotów? 

 Prawdę mówiąc, pytań tego rodzaju nie stawiałem sobie, pisząc. […] Redakcja 

wydania amerykańskiego Bajek robotów wymyśliła podtytuł Bajki wieku cybernetycznego. 

Szło zapewne o to, że w klasycznych bajkach nie ma ani jednego z tych cudów, które składają 

się na współczesność i na przyszłość. Więc może istotnie chciałem odnowić ten szanowny, 

stary gatunek, niejako sięgając równocześnie w przeszłość i w przyszłość. A ponieważ 

robiłem to żartobliwie, nazwałem owe historie Bajkami. Czy odbijają się w nich jakieś 

współczesne sprawy – a nie tylko owoce nauki, jak cybernetyka? Chyba tak. Byłoby bardzo 

dziwne, gdyby się tak nie stało. Gdy śnimy, śnią się nam zazwyczaj rzeczy, z jakimi stykamy 

się na co dzień, a nie fortece, zwodzone mosty i rycerze w szyszakach. Więc jeśli realność 

dostaje się nawet do snu, jakże by się mogła nie dostawać do umysłu człowieka piszącego na 

jawie? 

        Stanisław Lem 

 

Zadanie 11. (1 p.) 

Na podstawie listu pisarza wymień dwie przyczyny napisania Bajek robotów. 
 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 
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Zadanie 12. (3 p.) 

Uzupełnij tabelę. 

 

Tytuł Bohaterowie 

(wymień co najmniej 

trzech) 

Tematyka 

Bajka o maszynie 

cyfrowej, co ze 

smokiem walczyła 

  

 

 

 

 

 Rycerze: Mosiężny, 

Żelazny, Kwarcowy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Rywalizacja dwóch konstruktorów, w wyniku 

której za sprawą maszyny umiejącej robić 

wszystko na literę n ze świata zniknęło wiele 

pięknych rzeczy. 

 

Zadanie 13. (1 p.) 

Bajki robotów Stanisława Lema skłaniają do refleksji, pouczają. Zapisz swoje 

przemyślenia dotyczące jednej z nich. Podaj jej tytuł.  

 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

 

Zadanie 14. (2 p.) 

Spośród podanych niżej cech wybierz te, które są wyłącznie cechami Bajek robotów 

Stanisława Lema a nie cechami baśni. Podkreśl je, a następnie uzasadnij każdą z nich, 

odwołując się do treści utworu. 

 

elementy magiczne, nasycone cudownością; mieszanie się mocy pozaziemskich, duchów, 

bogów do życia ludzi; techniczne wynalazki obce współczesnej technice; pouczenie, morał; 

przepowiednie fantastycznonaukowe; nieprawdopodobne zdarzenia; umieszczenie świata 

przedstawionego w przyszłości  

 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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



WOJEWÓDZKIE KONKURSY PRZEDMIOTOWE 2016/2017 – SZKOŁA PODSTAWOWA 

STOPIEŃ SZKOLNY 

8 z 12 

Zadanie 15. (1 p.) 

Poniżej podane są dwa słownikowe znaczenia wyrazu fantastyczny. 

 

fantastyczny – 1. «należący do dziedziny fantazji, wyobraźni, urojony, zmyślony; nierealny, 

nieprawdopodobny, dziwaczny» 

2. pot. «nadzwyczajny, niezwykły, wyjątkowy, niepospolity; wspaniały» 

 

W zdaniu: Świat wykreowany  w „Bajkach robotów” Stanisława Lema jest światem 

fantastycznym. użyto słowa fantastyczny w znaczeniu (wpisz 1. lub 2.) ………. 

 

 

Tekst V 

Rosły mury krakowskiego kościoła za Szewską Bramą. Spieszyli się murarze, by 

budowę jak najszybciej skończyć, boć przecie sama miłościwa pani, królowa Jadwiga, kościół 

fundowała. 

 Któregoś dnia, gdy z dworkami mury obchodziła, pokrzykiwań murarzy słuchała, 

oczy rosnącymi murami cieszyła – zatrzymała się nagle przy kamieniarzu, którego twarz 

wyraźnie różniła się od innych. Smutek położył się na niej głębokim cieniem, a przygasłe 

oczy zdawały się nie dostrzegać niczego poza młotkiem i kamiennym blokiem, który 

obrabiał. Pochyliła się nad nim królowa i o przyczynę zmartwienia spytała. 

– Krzyż Pański mnie dotknął, miłościwa pani – odpowiedział kamieniarz. – Żonę choroba 

zmogła, dzieci bez opieki, głód do domu zagląda. 

 Zasmuciła się królowa niepomiernie, nogę na kamieniu postawiła, złotą klamrę od 

trzewika odpięła i wręczyła ją zdumionemu kamieniarzowi. 

– Weźcie tę spinkę i kupcie za nią to, czego wam najbardziej potrzeba.  

 Królowa odeszła, a uradowany kamieniarz pobiegł do domu, by podzielić się 

z domownikami radosną nowiną. 

 W innym nastroju wracał do pracy. Ochoczo chwycił za młotek. Podniósł go w górę 

i nagle zastygł w bezruchu. Na kamieniu widniał zarys ludzkiej stopy! Zaskoczony, zawołał 

murarzy, pokazał ów dziw. Oglądali go murarze i kamieniarze, dziwowali się głośno, a potem 

zaczęli mówić jeden przez drugiego: 

– Przecież to jej stopa – Miłościwej Pani! To ona tu nogę postawiła, gdy klamrę od trzewika 

odpinała. 
Na podstawie: Marian Orłoń, Jan Tyszkiewicz, Stopka królowej Jadwigi [w:] Legendy i podania polskie, Warszawa 1986. 

 

Zadanie 16. (2 p.) 

Uzupełnij plan ramowy o brakujące wydarzenia. Zapisz je w formie równoważników 

zdań. 

 

1. Budowanie przez murarzy krakowskiego kościoła za Szewską Bramą. 

2. ……………………………………………………………………………………… 

3. Zauważenie przez królową smutnego kamieniarza. 

4. ………………………………………………………………………………………. 

5. Podarowanie przez królową złotej klamry od trzewika kamieniarzowi. 

6. ……………………………………………………………………………………… 

7. Powrót kamieniarza do pracy. 

8. ……………………………………………………………………………………… 
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Zadanie 17. (2 p.) 

Jaki utwór nazywamy legendą? Wymień dwie jego cechy i poprzyj je przykładami 

z utworu Stopka królowej Jadwigi. 

 

legenda – ……………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

 

Zadanie 18. (2 p.) 

Nawiązując do treści legendy, zbuduj dwa zdania, w których zastosujesz rzeczownik 

królowa w roli: 

 

A. podmiotu 

 

………………………………………………………………………………………….. 

 

B. dopełnienia  

 

………………………………………………………………………………………….. 

 

Zadanie 19. (2 p.) 

Uzupełnij tabelę odpowiednimi informacjami dotyczącymi powieści Antoniny 

Domańskiej pt. Historia żółtej ciżemki. 

 

Kiedy rozgrywają się wydarzenia? 

(informacja na temat czasu akcji, wystarczy 

podać wiek) 

Bohaterowie fikcyjni: 

(wymień co najmniej trzech) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gdzie rozgrywają się wydarzenia? 

(co najmniej dwa miejsca wydarzeń) 
Bohaterowie historyczni:  
(wymień co najmniej trzech) 
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Zadanie 20. (5 p.) 

Podane poniżej cechy Wawrzusia wykorzystaj w spójnej, co najmniej siedmiozdaniowej 

wypowiedzi o bohaterze. Każdą cechę poprzyj przykładem zachowania. Pamiętaj 

o poprawności językowej, ortograficznej i interpunkcyjnej. 

 

sprytny, utalentowany, inteligentny, wrażliwy, szlachetny 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

Zadanie 21 (2 p.) 

Dlaczego książkę Antoniny Domańskiej pt. Historia żółtej ciżemki umieszczono w spisie 

lektur szkolnych? Jakie są jej wartości? Wymień i uzasadnij co najmniej dwie. 

 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

Tekst VI 

A Długosz
1
 odpowiedział z powagą: 

– O dawnych wiekach i panowaniach pisząc, szukałem autorów godnych wiary; a i tych 

kroniki porównywałem jeszcze z innymi współczesnymi, by prawdy lub kłamstwa dociec, 

a o ile stać słabe siły człowieka, wiernie wypadki dziejowe spisywać. To ano, co się za mego 

żywota przygodziło lub na co patrzałem własnymi oczyma, starałem się wyrozumieć 

sprawiedliwie, strzec się prywaty i bezstronnie do wiadomości potomnych przekazać. 
Antonina Domańska, Historia żółtej ciżemki, Kraków 2008. 

1 Jan Długosz (1415-1480) – uważany za ojca polskiej historiografii, autor licznych publikacji historycznych, w tym 

najsłynniejszego dzieła Roczniki, czyli kroniki sławnego Królestwa Polskiego, obejmującego historię Polski od 

najdawniejszych czasów do 1480r. 

 

Zadanie 22. (3 p.) 

Wykorzystując informacje zawarte w tekście VI, podaj trzy cechy charakteryzujące 

Jana Długosza jako historyka. Każdą cechę poprzyj odpowiednim cytatem. 

 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

https://pl.wikipedia.org/wiki/Roczniki,_czyli_kroniki_s%C5%82awnego_Kr%C3%B3lestwa_Polskiego
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Zadanie 23. (7 p.) 

Napisz list, w którym zaprezentujesz adresatowi przeczytane ostatnio przez Ciebie 

książki. Tę, która Ci się najbardziej podobała, przedstaw dokładniej. 

Twoja praca powinna zająć przynajmniej połowę wyznaczonego miejsca. 

 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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