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WOJEWÓDZKI KONKURS JĘZYKA POLSKIEGO   

DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH  

W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 

 STOPIEŃ REJONOWY – 15.02.2018 r.  

 

1.  Test konkursowy zawiera 25 zadań. 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.  

Nie porzucaj nadzieje, 

Jakoć sie kolwiek dzieje: 

Bo nie już słońce ostatnie zachodzi, 

A po złej chwili piękny dzień przychodzi. 

 

Patrzaj teraz na lasy, 

Jako prze zimne czasy 

Wszystkę swą krasę drzewa utraciły, 

A śniegi pola wysoko przykryły. 

 

Po chwili wiosna przyjdzie, 

Ten śnieg z nienagła zéjdzie 

A ziemia, skoro słońce jej zagrzeje, 

W rozliczne barwy znowu sie odzieje. 

 

Nic wiecznego na świecie: 

Radość sie z troską plecie, 

A kiedy jedna weźmie moc nawiętszą, 

W ten czas masz ujźrzeć odmianę naprędszą. 

 

Ale człowiek zhardzieje, 

Gdy mu sie dobrze dzieje; 

Więc też, kiedy go Fortuna omyli, 

Wnet głowę zwiesi i powagę zmyli. 

 

Lecz na szczęście wszelakie 

Serce ma być jednakie; 

Bo z nas Fortuna w żywe oczy szydzi, 

To da, to weźmie, jako sie jej widzi. 

 

Ty nie miej za stracone, 

Co może być wrócone: 

Siła Bóg może wywrócić w godzinie; 

A kto mu kolwiek ufa, nie zaginie. 
 

 Jan Kochanowski, Pieśń IX 

 

nie już -  jeszcze nie 

ostatnie - po raz ostatni 

z nienagła - stopniowo 

Fortuna - w mit. rzym. bogini przypadku; los 

omylić - zwieść 

zmylić - stracić 
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Zadanie 1. (4 p.) 

Wyobraź sobie, że jesteś autorem bloga Dawni mistrzowie dziś. Zredaguj jego 5-6-zdaniowy 

fragment, w którym zachęcisz do przeczytania Pieśni IX Jana Kochanowskiego. Uwzględnij 

przesłanie płynące z utworu. 

 

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

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

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

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

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

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

 

Zadanie 2. (1 p.) 

Pieśń IX jest utworem 

A. okolicznościowym. 

B. miłosnym. 

C. refleksyjnym. 

D. żartobliwym. 

 

Zadanie 3. (2 p.) 

Oceń prawdziwość poniższych sformułowań. Wybierz P, jeśli sformułowanie jest prawdziwe, 

albo F – jeśli jest fałszywe. 

W Pieśni IX procesy zachodzące w przyrodzie stanowią pretekst do rozważań o 

ludzkim życiu. 
P F 

Zdaniem podmiotu lirycznego cykliczność natury sprawia, że należy 

pesymistycznie patrzeć na to, co czeka człowieka. 
P F 

Człowiek powinien z dystansem i spokojem przyjmować to, co przynosi mu los. P F 

Pieśń IX napisana jest wierszem stroficznym. P F 

W utworze Jana Kochanowskiego występują rymy okalające. P F 

 

Zadanie 4. (2 p.) 

Na podstawie Pieśni IX sformułuj trzy rady dotyczące szczęśliwego życia. Użyj trybu 

rozkazującego. 

 

- ……………………………………………………………………………………………….... 

- …………………………………………………………………………………………..…….. 

- …………………………………………………………………………………..…………….. 
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Zadanie 5. (2 p.) 

Wyjaśnij, jak rozumiesz piątą zwrotkę Pieśni IX. Twoja interpretacja powinna liczyć 3-4 

zdania. 

Ale człowiek zhardzieje, 

Gdy mu sie dobrze dzieje; 

Więc też, kiedy go Fortuna omyli, 

Wnet głowę zwiesi i powagę zmyli. 

 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

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

 

Zadanie 6. (1 p.) 

Uzupełnij luki w zdaniu. 

 

Pieśń IX zawiera wiele refleksji zaczerpniętych przez Jana Kochanowskiego z twórczości 

…………………….., który żył i tworzył w epoce ………………………………. 

 

Zadanie 7. (1 p.) 

Wybierz właściwe dokończenie zdania: Pieśń IX Jana Kochanowskiego to przykład liryki ….. 

Zaznacz A lub B i uzasadnienie spośród 1.-3. 

 

Zadanie 8. (1 p.) 

Występujące w Tekście 1. archaizmy 

A. stanowią formę stylizacji językowej na język staropolski. 

B. są formą żartu językowego, który nadaje tekstowi lekkości. 

C. nie dają się zastąpić współcześnie używanymi wyrazami. 

D. pozwalają wskazać czasy, w których utwór został napisany. 

A.  pośredniej, 

ponieważ 

1. 
podmiot liryczny nie ujawnia swoich uczuć ani 

przemyśleń. 

2. osoba mówiąca zwraca się do „ty” lirycznego. 

B.  zwrotu do adresata, 
3. występuje podmiot liryczny zbiorowy. 
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Zadanie 9. (2 p.) 

Które sformułowania odnoszą się do pieśni jako gatunku literackiego (wstaw literę P), a które 

do fraszki (wstaw literę F). 

 

Utwór jest wyraźnie melodyjny. 
 

Tekst ma luźny charakter – może być poważny albo żartobliwy.  
 

Nazwa wywodzi się z języka włoskiego, dosłownie oznacza gałązkę, a przenośnie – 

błahostkę, drobnostkę.  

 

Występują powtórzenia, paralelizm składniowy i inne elementy nadające wierszowi 

rytmiczności. 

 

Krótki tekst często kończy puenta. 
 

Tytuł zazwyczaj zawiera przyimki na, do. 
 

 

 

Tekst 2.  

 W tej chwili wytłumacz mi to wszystko! – zażądała. – Dlaczego chodziłaś do tej pani … na 

obiady?  

 Ja chcę iść po Pieska!!! – krzyknęła Aurelia strasznym głosem i rzuciła się do wyjścia. 

 Pójdziesz – obiecała Ewa, zatrzaskując drzwi pokoiku. – Ale najpierw opowiesz mi 

o wszystkim. Dlaczego ona nazywała cię Geniusią? 

 Ja chcę iść po Pieska!!! 

 Aurelio, odpowiadaj, ja to muszę wiedzieć! 

       Małgorzata Musierowicz, Opium w rosole 

 

Zadanie 10. (2 p.) 

Odwołując się do znajomości całego tekstu Opium w rosole, wyjaśnij powody konfliktu 

między Ewą i Aurelią. Powołaj się na fakty oraz związane z nimi emocje bohaterek. Swoją 

wypowiedź zawrzyj w 3-4 zdaniach. 

 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

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

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

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

 

Zadanie 11. (1 p.) 

Wyjaśnij, dlaczego wyraz Piesek został zapisany w podanym fragmencie wielką literą. 

 

……………………………………………………………………………………………….… 
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Zadanie 12. (2 p.) 

Objaśnij metaforyczne znaczenie tytułu utworu Małgorzaty Musierowicz Opium w rosole. 

Weź pod uwagę wszystkie elementy tytułu. 

 

…………………………………………………………………………………………………

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

…………………………………………………………………………………………………

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

 

Zadanie 13. (1 p.) 

Podaj pary postaci pochodzących z lektur konkursowych, które mogą być przykładami 

następujących relacji. 

 

przyjaciele wrogowie narzeczeni krewniacy 

 

 

 

   

 

Zadanie 14. (3 p.) 

Podaj trzy podobieństwa i trzy różnice między książkami Opium w rosole a Hobbit, czyli tam 

i z powrotem. 

 

podobieństwa różnice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zadanie 15. (2 p.) 

Posługując się równoważnikami zdań, podaj dwa przykłady sytuacji dowodzących, że główni 

bohaterowie książki Felix, Net i Nika… są obdarzeni wyjątkową wyobraźnią 

i pomysłowością. 

 

- ………………………………………………………………………………………………… 

- ………………………………………………………………………………………………… 
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Zadanie 16. (2 p.) 

Dopisz wyrazy lub wyrażenia podstawowe. Wskaż w wyrazach pochodnych formanty. 

 

wyraz / wyrażenie 

podstawowy /-e 
wyraz pochodny formant 

 wędrowiec  

 pomysłowość  

 odkrywanie  

 ucieczka  

 

Zadanie 17. (2 p.) 

Uzupełnij podane zwroty odpowiednimi czasownikami. 

 

A. ………………………….. oczyma wyobraźni 

B. ………………………….. wodze fantazji  

C. ………………………….. w marzenia 

D. ………………………….. oczyma duszy 

E. ………………………….. w obłokach 

 

Zadanie 18. (1 p.) 

Oceń prawdziwość podanych niżej stwierdzeń w odniesieniu do tekstu Adama Mickiewicza 

Przyjaciele. Zaznacz odpowiednio literę P (prawda) lub F (fałsz). 

 

Bohaterowie tekstu to Mieszek i Leszek. P F 

Utwór jest napisany wierszem. P F 

Leszek szybko wdrapał się na drzewo. P F 

Leszek udawał nieżywego. P F 

 

Zadanie 19. (2 p.) 

Jaki morał wypływa z tekstu Adama Mickiewicza Przyjaciele? Odpowiedzi udziel w formie 

dwóch zdań. 

 

…………………………………………………………………………………………………

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

…………………………………………………………………………………………………

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

 

Zadanie 20. (2 p.) 

Podaj dwie pary wyrazów, które różnią się pisownią, lecz nie różnią się wymową. 

Jak nazywamy takie wyrazy? 

 

.................... - .....................                                                       ..................... - ......................

  

………………………………………………………………………………………………… 
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Zadanie 21. (2 p.) 

Do jakiego rodzaju literackiego możemy zakwalifikować utwór R. R. Tolkiena Hobbit? Podaj 

trzy cechy, które na to wskazują. 

 

Rodzaj:……………………. 

-………………………………………………………………………………………………… 

-………………………………………………………………………………………………… 

-………………………………………………………………………………………………… 

 

Tekst 3.  

Nam strzelać nie kazano. - Wstąpiłem na działo 

I spójrzałem na pole; dwieście harmat grzmiało. 

Artyleryi ruskiej ciągną się szeregi, 

Prosto, długo, daleko, jako morza brzegi; 

I widziałem ich wodza: przybiegł, mieczem skinął 

I jak ptak jedno skrzydło wojska swego zwinął; 

Wylewa się spod skrzydła ściśniona piechota 

Długą czarną kolumną, jako lawa błota, 

Nasypana iskrami bagnetów. Jak sępy 

Czarne chorągwie na śmierć prowadzą zastępy. (...) 

 

Zadanie 22. (1 p.) 

Podaj imię i nazwisko autora powyższego tekstu oraz jego tytuł. 

Autor (imię i nazwisko)................................................................................................................ 

Tytuł ............................................................................................................................................. 

 

Zadanie 23. (1 p.) 

Jakie zjawisko fonetyczne występuje w podkreślonym wyrazie w Tekście 3.? 

 

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

 

Zadanie 24. (1 p.) 

Kim jest osoba relacjonująca wydarzenia w Tekście 3.? 

 

…………………………………………………………………………………………………

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

 

Zadanie 25. (9 p.) 

Przyjaźń w życiu człowieka jest wartością bezcenną – napisz charakterystykę bohatera 

z lektur konkursowych, któremu bliskie były te słowa. 

Twoja wypowiedź powinna liczyć minimum 25 zdań.  

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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


