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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 

Mam na imię Maciek. Nie byłoby w tym nic szczególnego, gdyby nie to, że jestem 

duchem. A duchy przeważnie noszą imiona bardziej osobliwe. Mój ojciec na przykład 

nazywa się Oktawiusz, a matka Porcja. Mam także dwóch braci – Sykstusa i Kalasantego. Są 

ode mnie sporo starsi. Ja byłem najmłodszym dzieckiem i – zdaniem mojej rodziny – najbar- 

dziej niewydarzonym. Nigdy nie lubiłem nikogo straszyć, łańcuchy obcierały mi pięty, a kula 

u nogi wydawała się czymś zbędnym i w najwyższym stopniu kłopotliwym. Od wydawania 

przeraźliwych dźwięków bolało mnie gardło, a od przewracania oczami dostawałem zapalenia 

spojówek. Ale w końcu nie wszystkie duchy muszą być takie same. Przynajmniej ja tak 

uważałem. Rodzina nie podzielała jednak mojego zdania i traktowała mnie jak odmieńca. 
Anna Onichimowska, Duch starej kamienicy, Łódź 2011. 

 

Zadanie 1. (1 p.) 

Dokończ poniższe zdanie. Wybierz odpowiedź A albo B i jej uzasadnienie spośród 1–2. 

W powyższym fragmencie występuje narracja  

 

A. pierwszoosobowa, 

ponieważ 

1. 
o bohaterze utworu opowiada fikcyjna 

postać, używając czasowników w 3. os.  

B. trzecioosobowa, 2. 
bohater sam opowiada swoją historię, 

używając czasowników w 1. os. 
 

 

Zadanie 2. (2 p.) 

Na podstawie Tekstu I oraz na podstawie znajomości treści książki udowodnij, że 

Maciek jest niezwykłym duchem. Podaj trzy argumenty. 

 

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

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

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

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

 

Zadanie 3. (2 p.) 

Uzupełnij odpowiednimi informacjami notatkę dotyczącą świata przedstawionego 

w powieści Anny Onichimowskiej Duch starej kamienicy. 

 

 Wydarzenia przedstawione w powieści rozgrywają się (kiedy?)………………………., 

(gdzie?)…………………………… . Biorą w nich udział (kto? - wymień czterech bohaterów) 

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

Najciekawsze wydarzenia, które przytrafiają się bohaterom, to (wymień dwa) ……………….. 

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

 

Zadanie 4. (2 p.) 

Od czasownika straszyć utwórz dwa pokrewne czasowniki i dwa pokrewne rzeczowniki. 

 

Słowa pokrewne: 

czasowniki –…………………………………………………………. 

 

rzeczowniki –…………………………………………………………  
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Zadanie 5. (2 p.) 

Wyjaśnij znaczenie frazeologizmów. 

 

człowiek wielkiego ducha – ……………………………………………………………………. 

podnieść kogoś na duchu – ……………………………………………………………………. 

człowiek młody duchem – ……………………………………………………………………. 

 

Tekst II 

 Naraz Cuduś piorunująco spogląda na klasę i oświadcza:  

– Lubo żadna z pań dotychczas przykładu tego rozwiązać nie zdołała, wszelako 

znalazła się w klasie panienka, która chlubę jej w tym względzie przyniosła. Mam na myśli 

pannę Szemiotównę, która z zadziwiającą bystrością umysłu potrafiła poradzić sobie 

z ułamkami dziesiętnymi. 

Rany boskie, on kpi sobie ze mnie w żywe oczy, czy co? Anda zupełnie nie wie, co 

ma ze sobą zrobić. Ale Cuduś ciągnie dalej: 

– Przeto z żywą przyjemnością piątkową notę zapisuję w dzienniku oraz w kajecie 

panny Szemiotówny. Proszę dalej tak pilnie studiować, droga panienko, i być wzorem dla 

koleżanek. Rzadki to wypadek takich uzdolnień matematycznych u płci pięknej – dodał 

podkręcając zabójczo wąsika. 

– Jeśli on nie kpi, to w takim razie ta cofnięta szkoła szalenie mi się podoba – 

decyduje Anda – a z tego wynika, że z moimi wiadomościami mogę zabłysnąć wiedzą na 

pensji panny Kołtasińskiej. To znaczy zarazem, że nie będę musiała przemęczać się zbytnio 

przygotowywaniem lekcji. Hura! To mi się na przykład podoba. 
Maria Krüger, Godzina pąsowej róży, Wrocław 2001. 

 

Zadanie 6. (1 p.) 

Dokończ poniższe zdanie – wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. 

 

W Tekście II zastosowano następującą zasadę dotyczącą zapisu dialogu: 

 

A. wypowiedź bohatera zapisana jest w nowej linii i rozpoczyna się od myślnika. 

B. zdanie wprowadzające wypowiedź bohatera zakończone jest dwukropkiem. 

C. wtrącenie jest wydzielone myślnikami. 

D. wszystkie odpowiedzi są poprawne. 

 

 

Zadanie 7. (1.p.) 

Podkreślony w tekście przykład wypowiedzenia w mowie niezależnej przekształć 

w mowę zależną. 

 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

Na podstawie powyższego fragmentu oraz znajomości treści książki podaj trzy 

podobieństwa i trzy różnice między szkołą współczesną a szkołą z 1880 roku. 
 

Szkoła współczesna a szkoła z 1880 roku 

Podobieństwa Różnice 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

Zadanie 9. (2 p.) 

Podaj trzy przykłady zachowania Andy świadczące o tym, że była ona dziewczynką 

o żywiołowym temperamencie.  
 

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

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

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

 

Zadanie 10. (3 p.) 

Nawiązując do treści powieści, zbuduj trzy zdania, w których zastosujesz rzeczownik 

zegar w roli: 
 

A. podmiotu 

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

B. przydawki  

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

C. dopełnienia  

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

 

Tekst III 

Jan Sztaudynger 

Róża prawdziwa i sztuczna 
 

Szydzi z prawdziwej sztuczna:  

– Krótkie twoje trwanie,  

Wdzięk pani wkrótce minie,  

A mój pozostanie...  

– Tak – rzecze wonna róża,  

Rumieniąc się skromnie –  

Ale patrząc na panią,  

Myśleć będą o mnie!  
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Zadanie 11. (1 p.) 

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

jest fałszywe.  

 

Prawdziwa róża stwierdza, że oryginał jest 

ważniejszy niż kopia.  
P F 

Cechą łączącą obie róże z utworu Jana 

Sztaudyngera jest skromność. 
P F 

 

Zadanie 12. (1 p.) 

Dokończ poniższe zdanie. Wybierz odpowiedź A albo B i jej uzasadnienie spośród 1–2. 

Utwór Róża prawdziwa i sztuczna nazywamy 

 

A. bajką, 

ponieważ 

1. jest to krótki utwór pisany wierszem; zawiera morał. 

B. fraszką, 2. 
jest to krótki, rymowany utwór zakończony sentencją 

lub zaskakującą puentą. 

 

 

Tekst IV 

 A choinka spojrzała na piękne, pachnące kwiaty w ogrodzie, spojrzała na siebie samą 

i zatęskniła do ciemnego kąta na strychu; myślała o swojej młodości w lesie, o wesołym 

wieczorze wigilijnym i o małych myszkach, które tak chętnie słuchały bajki o Klumpe-

Dumpe.  

 – Skończyło się, skończyło! – powiedziała biedna choinka. – Dlaczego nie cieszyłam 

się wtedy, kiedy jeszcze było z czego? Skończyło się! Skończyło!  

 Przyszedł parobek i porąbał drzewo na małe kawałki, leżała ich już cała wiązka. 

Paliła się jasnym płomieniem pod wielkim kotłem do warzenia piwa i choinka wzdychała 

głęboko, każde westchnienie brzmiało niby krótki wystrzał i zwabiło dzieci bawiące się 

na podwórzu; usadowiły się przed ogniem, patrzały w płomień i wołały: – Piff! Paff! 

Przy każdym trzasku, który był głębokim westchnieniem, myślała choinka o letnim dniu 

w lesie i zimowej nocy, kiedy błyszczały gwiazdy, myślała o wieczorze wigilijnym 

i o Klumpe-Dumpe, jedynej bajce, którą usłyszała i którą potrafiła opowiedzieć, a potem 

spaliła się do reszty. 
Hans Christian Andersen, Baśnie, Poznań 1982. 

 

Zadanie 13. (2 p.) 

Dlaczego choinka była nieszczęśliwa? Na podstawie Tekstu IV oraz na podstawie 

znajomości treści baśni odpowiedz na pytanie, podając dwa argumenty.  

 

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

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

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………. 
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Zadanie 14. (2 p.) 

Ułóż trzy pytania, na które znajdziesz odpowiedź w pogrubionym fragmencie tekstu. 

 

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

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

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

 

Tekst V  

Ignacy Krasicki 

Drzewo 

 

Wielbił drzewo grzejąc się człowiek przy kominie. 

Rzekło drzewo: „Cóż po tym – grzeje, ale ginie!” 

 

Zadanie 15. (2 p.) 

Sformułuj pouczenie wypływające z utworu Ignacego Krasickiego Drzewo. Do jakich 

refleksji skłania ono czytelnika?  

 

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

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

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

 

Zadanie 16. (2 p.)  

Jaką wspólną cechę ma drzewo z utworu Ignacego Krasickiego i choinka z utworu 

Hansa Christiana Andersena? Uzasadnij swoją odpowiedź. 

 

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

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

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

 

Tekst VI 

Filip pomyślał chwilę i zawołał: 

–  Niech pada … deszcz. 

I natychmiast zaczął padać deszcz. Straszliwa ulewa zalała ogród ciotki.  

 – Działa! – krzyczał Kuki. – Ono wciąż działa! 

Tośka wciągnęła kaptur. 

 – Filip! Wyłącz ten deszcz! 

 – Zaraz. Muszę najpierw coś sprawdzić!... 

Filip wybiegł za bramę. Tosia i Kuki pobiegli za nim. 

 Przebiegli może sto metrów i nagle znaleźli się w słońcu. Deszcz się urywał, jakby 

ktoś go zmazał gumką. Wyglądało to niesamowicie. Jak ekran podzielony na dwie połowy. 

Obok domu ciotki lał deszcz, a za narożnikiem świeciło słońce. 
Andrzej Maleszka, Magiczne drzewo. Czerwone krzesło, Kraków 2015. 
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Zadanie 17. (1 p.) 

Wyjaśnij, do jakiego wniosku doszedł Filip po przeprowadzeniu opisanego w tekście 

eksperymentu? 

 

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

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

 

Zadanie 18. (2 p.) 

Uzasadnij, dlaczego przeprowadzony przez Filipa eksperyment był dla dzieci niezwykle 

ważny? W odpowiedzi odwołaj się do największego marzenia bohaterów. 

 

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

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

…………………………………………………………………………………………………

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

 

Zadanie 19. (3 p.) 

Wymień trzy cechy baśni, które można odnaleźć w książce Magiczne drzewo. Każdą 

cechę poprzyj przykładem. 

 

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

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

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

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

 

Zadanie 20. (2 p.)  

Uzupełnij notatkę dotyczącą filmu Magiczne drzewo wyrazami z ramki w odpowiedniej 

formie. 

 

Magiczne drzewo to polski ………..…………………………….. z 2009 roku. 

Autorem …………………….. i jednocześnie ………………………….. jest Andrzej 

Maleszka. Film jest kinową kontynuacją popularnego ……………………….. o tym samym 

tytule. …………………… do filmu zrealizowano w Bydgoszczy, Gdańsku, Gdyni, 

Warszawie i na Kaszubach.  ………………………. skomponował Krzesimir Dębski. 

 

 

reżyser          film fabularny            serial          scenariusz             muzyka          zdjęcia 
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Zadanie 21. (3 p.) 

Film Andrzeja Maleszki Magiczne drzewo otrzymał wiele nagród na festiwalach 

filmowych w kraju i za granicą. Uzasadnij, że film zasługuje na nagrody, wymieniając 

trzy walory filmu i popierając je przykładami. 

 

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

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

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

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

…………………………………………………………………………………………………

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

 

Zadanie 22. (4 p.)  

W imieniu Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej w Suwałkach zaproś 

wszystkich uczniów i ich rodziców na spotkanie z Andrzejem Maleszką, reżyserem filmu 

i autorem książki Magiczne drzewo.  

 

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

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

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

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

…………………………………………………………………………………………………

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

 

Zadanie 23. (7 p.) 

W formie kartki z pamiętnika opisz swoje spotkanie z wybraną postacią występującą 

w lekturach etapu wojewódzkiego konkursu. Przedstaw i opisz spotkanego bohatera. 

Twoja praca powinna zająć przynajmniej połowę wyznaczonego miejsca. 

 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

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

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

…………………………………………………………………………………………………

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

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

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

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

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

…………………………………………………………………………………………………... 
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Brudnopis (nie jest oceniany) 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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


