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WOJEWÓDZKI KONKURS JĘZYKA POLSKIEGO 

DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 

W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 

STOPIEŃ SZKOLNY – 6.12.2017 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 



WOJEWÓDZKIE KONKURSY PRZEDMIOTOWE 2017/2018 – SZKOŁA PODSTAWOWA 

STOPIEŃ SZKOLNY 

2 z 10 

Tekst 1.  

Zajączek jeden młody 

Korzystając z swobody 

Pasł się trawką, ziółkami w polu i ogrodzie, 

Z każdym w zgodzie. 

A że był bardzo grzeczny, rozkoszny i miły, 

Bardzo go inne zwierzęta lubiły. 

I on też, używając wszystkiego z weselem, 

Wszystkich był przyjacielem. Polowanie 

Raz, gdy wyszedł w świtanie i bujał po łące, 

Słyszy przerażające 

Głosy trąb, psów szczekania, trzask wielki po lesie. 

Stanął… Słucha… Dziwuje się… 

A gdy się coraz zbliżał ów hałas, wrzask srogi, 

Zając w nogi. 

Wspojźrzy się poza siebie: aż tuż psy i strzelce! 

Strwożon wielce, 

Przecież wypadł na drogę, od psów się oddalił. 

Spotkał konia, prosi go, iżby się użalił: 

«Weź mnie na grzbiet i unieś!» Koń na to: «Nie mogę, 

Ale od innych będziesz miał pewną załogę». 

Jakoż wół się nadarzył. «Ratuj, przyjacielu!» 

Wół na to: «Takich jak ja zapewne niewielu 

Znajdziesz, ale poczekaj i ukryj się w trawie, 

Jałowica mnie czeka, niedługo zabawię. 

A tymczasem masz kozła, co ci dopomoże». 

Kozieł: «Żal mi cię, niebożę! 

Ale ci grzbietu nie dam, twardy, nie dogodzi: 

Oto wełniasta owca niedaleko chodzi, 

Będzie ci miętko siedzieć». Owca rzecze: 

«Ja nie przeczę, 

Ale choć cię uniosę pomiędzy manowce, 

Psy dogonią i zjedzą zająca i owcę: 

Udaj się do cielęcia, które się tu pasie». 

«Jak ja ciebie mam wziąć na się, 

Kiedy starsi nie wzięli?» — cielę na to rzekło 

I uciekło. 

Gdy więc wszystkie sposoby ratunku upadły, 

Wśród serdecznych przyjaciół psy zająca zjadły. 

 
strwożon — strwożony, przestraszony. 

załoga — tu: pomoc. 
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Zadanie 1. (1 p.) 

Sformułuj przesłanie płynące z Tekstu 1. 

 

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

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

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

 

Zadanie 2. (2 p.) 

Na podstawie Tekstu 1. wyjaśnij, dlaczego Wśród serdecznych przyjaciół psy zająca zjadły. 

Sformułuj co najmniej 2 zdania.  

 

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

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

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

 

Zadanie 3. (1 p.) 

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

albo F – jeśli jest fałszywe. 

Postacie zwierząt w Tekście 1. oznaczają określone typy ludzi.  P F 

Tekst 1. jest przypowieścią.  P F 

Autorem Tekstu 1. jest Adam Mickiewicz. P F 

 

Zadanie 4. (1 p.) 

Na podstawie Tekstu 1. można wnioskować, że cechą charakteryzującą zająca jest  

A. spryt. 

B. wierność. 

C. zaradność. 

D. naiwność. 

 

Zadanie 5. (4 p.) 

Do wymienionych cech dopisz ich synonimy oraz wyrazy o znaczeniu przeciwstawnym, które 

nie będą zawierać cząstki „nie”.  

 

synonim cecha 
wyraz o znaczeniu 

przeciwstawnym 

 spryt  

 wierność  

 zaradność  

 naiwność  
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Zadanie 6. (1 p.) 

Przeczytaj poniższy fragment. 

Kozieł: «Żal mi cię, niebożę! 

Ale ci grzbietu nie dam, twardy, nie dogodzi: 

Oto wełniasta owca niedaleko chodzi, 

Będzie ci miętko siedzieć». 

 

Na podstawie podanego fragmentu uzupełnij poniższe zdanie. 

 

Kozioł okazał się ………………………., ponieważ tylko pozornie chciał pomóc zającowi, 

w rzeczywistości troszczył się tylko o siebie. 

 

Zadanie 7. (1 p.) 

Wybierz właściwe dokończenie zdania:  Stanął … Słucha … Dziwuje się… to …. 

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

 

Zadanie 8. (1 p.) 

Czy użyty w Tekście 1. wyraz załoga znaczy to samo również w dzisiejszych czasach? 

Uzasadnij swoją odpowiedź. 

 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

 

Tekst 2.  

Kiedy okręt przybił po długiej żegludze do brzegu, Automateusz zadziwił nieco 

otoczenie, wyrażając niezrozumiałą dla nikogo chęć zwiedzenia pobliskiej huty, w której 

pracował wielki młot parowy. Opowiadano, że zachowywał się podczas zwiedzania dosyć 

osobliwie, albowiem, podszedłszy do stalowego kowadła w ogromnej hali, jął z całej siły 

rzucać głową, jakby chciał sobie wytrząść mózg z ucha na podstawioną rękę, a nawet 

podskakiwał na jednej nodze, obecni udali wszakże, że tego nie dostrzegają, gdyż uważali, że 

osoba wyratowana tak niedawno z przeraźliwej opresji, może przejawiać niewytłumaczalne 

ekstrawagancje, wywołane naruszeniem umysłowej równowagi. Co prawda i później 

Automateusz odmienił dawniejszy tryb życia, popadłszy najwidoczniej w zmieniające się 

manie. To zbierał jakieś środki wybuchowe, a nawet próbował dokonać eksplozji w swym 

mieszkaniu […], to znowu jął ni z tego, ni z owego kolekcjonować młoty i pilniki 

karborundowe, a znajomym opowiadał, że zamierza zbudować nowy typ maszyny do czytania 

myśli. 

        Stanisław Lem, Przyjaciel Automateusza 

A. 
zdania pojedyncze  

nierozwinięte, 
które 

1.  podkreślają kolejność rozgrywających się zdarzeń. 

2.  oddają napięcie emocjonalne bohatera. 

B. 
zdania pojedyncze 

rozwinięte, 3.  określają okoliczności towarzyszące wydarzeniom.  
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Zadanie 9. (2 p.) 

Odwołując się do znajomości całego tekstu Przyjaciel Automateusza, wyjaśnij dziwne 

zachowanie tytułowej postaci. Powołaj się na fakty oraz związane z nimi emocje bohatera. 

 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

 

Zadanie 10. (2 p.) 

Uzasadnij pisownię wyrazów, wpisując inne ich formy lub wyrazy pokrewne. Podaj 

przykłady wyrazów, których pisownię można uzasadnić tymi samymi zasadami, co pisownię 

podanych.  

 

wyraz inna forma lub wyraz pokrewny 
przykład innego wyrazu ilustrujący  

tę samą zasadę 

wyrażając   

uważali   

zamierza   

ucho   

ziółkami   

 

Zadanie 11. (3 p.) 

Nawiązując do treści utworów Przyjaciel Automateusza lub Przyjaciele, ułóż trzy zdania, 

w których zastosujesz liczbę mnogą rzeczownika przyjaciel w funkcji: 

 

A. podmiotu 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

B. dopełnienia 

………………………………………………………………………………………………

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

C. przydawki 

………………………………………………………………………………………………

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

Które znaczenie słowa rycerz odnosi się do bohaterów bajki S. Lema Trzej elektrycerze? 

Uzasadnij swój wybór, odwołując się do treści utworu. 

 

rycerz - 1. «w średniowieczu: członek uprzywilejowanej warstwy społecznej wojowników 

posiadających ziemię i zobowiązanych do służby wojskowej; później: szlachcic, żołnierz 

pochodzący ze stanu szlacheckiego»: waleczny r. R. zbrojny. R. bez skazy. 

2. «o mężczyźnie pełnym galanterii w stosunku do kobiet» 

 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

 

Zadanie 13. (4 p.) 

Porównaj Bajki robotów z tekstem Przyjaciele. Przyporządkuj podane cechy do właściwego 

utworu. Podaj przykłady czterech cech. 

 

utwór wierszowany; elementy fantastyki naukowej; alegoryczny charakter; tekst napisany 

prozą; morał, pouczenie; nieprawdopodobne wydarzenia umieszczone w przyszłości 

 

Bajki robotów Przyjaciele 

cecha przykład z tekstu cecha przykład z tekstu 
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Zadanie 14. (2 p.) 

Dopasuj objaśnienia do podanych związków frazeologicznych. Wpisz do tabeli odpowiednią 

cyfrę. 

1. wierutne bajki 

2. włożyć coś między bajki 

3. moja bajka 

4. opowiadać o kimś bajki 

5. bajka o żelaznym wilku 

6. jak w bajce 

 

Objaśnienie Numer 

Stan zadowolenia, szczęścia, euforii.  

Uznać coś za nieprawdziwe, zmyślone, nieprawdopodobne.   

Opowieść o czymś nieprawdopodobnym, trudnym do uwierzenia.  

To nieważne, głupstwo, to nieprawda.  

Sytuacja odpowiadająca upodobaniom danej osoby.  

Rozpuszczać plotki.  

 

Zadanie 15. (1 p.) 

Podany wyraz podziel na litery, głoski i sylaby. 

mówilibyście 

litery:……………………………………… 

głoski: ……………………………………. 

sylaby: …………………………………… 

 

Tekst 3. 

Kroki, które usłyszała, były krokami Edmunda. Zdążył wejść do pokoju wystarczająco 

wcześnie, by dostrzec Łucję znikającą w szafie. Od razu postanowił wejść za nią do środka - 

nie dlatego, by uważał szafę za szczególnie dobrą kryjówkę, ale dlatego, że chciał znowu 

pokpić sobie z Łucji i z jej wymyślonego kraju. Otworzył drzwi. Wewnątrz wisiały, jak 

zawsze, futra, pachniało naftaliną, było cicho i ciemno, ale po Łucji nie było ani śladu.  

„Na pewno myśli, że to przyszła Zuzanna, aby ją złapać - pomyślał Edmund - więc siedzi 

cicho gdzieś w głębi". Wskoczył do środka i zamknął za sobą drzwi zapominając, że takie 

postępowanie może świadczyć tylko o głupocie. Potem zaczął macać rękami w ciemności, 

szukając siostry, lecz ku swemu zdziwieniu nigdzie nie mógł jej znaleźć. Postanowił więc 

otworzyć drzwi, aby wpuścić do środka trochę światła. Ale i drzwi gdzieś się zapodziały.  

To już zupełnie przestało mu się podobać, zaczął więc przepychać się między płaszczami to 

w jedną, to w drugą stronę, nawołując: 

 - Łucjo! Łucjo! Gdzie jesteś? Wiem, że tu jesteś!  

Nie było odpowiedzi. Edmund zauważył, że jego głos brzmi jakoś dziwnie - wcale nie 

tak, jakby tego można było oczekiwać pokrzykując w zamkniętej szafie, ale tak, jakby 

znajdował się na dworze. Poczuł też, że zrobiło się nieoczekiwanie zimno. I wtedy zobaczył 

światło. 
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Zadanie 16. (1 p.) 

Z jakiego utworu pochodzi fragment (Tekst 3.)? Podaj imię i nazwisko autora oraz tytuł. 

 

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

 

Zadanie 17. (2 p.) 

Napisz plan ramowy do Tekstu 3. Zapisz go w formie czterech równoważników zdań. 

 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

 

Zadanie 18. (1 p.) 

Narrator Tekstu 3. wypowiada się w 

A) 1. os. l. poj. 

B) 1. os. l. mn. 

C) 3. os. l. mn. 

D) 3. os. l. poj. 

 

Zadanie 19. (2 p.) 

Wypisz z Tekstu 3. po jednym przykładzie:  

 

a) zaimka: …………………………………………………………………………………….. 

b) przyimka: ………………………………………………………………………………….. 

c) przysłówka: ………………………………………………………………………………... 

d) spójnika: …………………………………………………………………………………… 

e) czasownika w formie nieosobowej: ……………………………………………………….. 

 

Zadanie 20. (3 p.) 

Uzupełnij tabelę odpowiednimi informacjami dotyczącymi powieści Joanny Olech Dynastia 

Miziołków. 

 

Kiedy rozgrywają się wydarzenia?  
 

Gdzie rozgrywają się wydarzenia? (podaj 

nazwy trzech miejscowości) 

 

Wymień członków rodziny Miziołka. 
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Zadanie 21. (2 p.) 

Jaki gatunek literacki reprezentuje Dynastia Miziołków? Podaj dwie cechy. 

 

Gatunek: ………………………….. 

Cechy: 

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

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

 

Tekst 4. 

Niechaj mię Zośka o wiersze nie prosi, 

Bo kiedy Zośka do ojczyzny wróci, 

To każdy kwiatek powie wiersze Zosi, 

Każda jej gwiazdka piosenkę zanuci. 

Nim kwiat przekwitnie, nim gwiazdeczka zleci, 

Słuchaj - bo to są najlepsi poeci. 

 

Gwiazdy błękitne, kwiateczki czerwone 

Będą ci całe poemata składać. 

Ja bym to samo powiedział, co one, 

Bo ja się od nich nauczyłem gadać; 

Bo tam, gdzie Ikwy srebrne fale płyną, 

Byłem ja niegdyś, jak Zośka, dzieciną. 

 

Dzisiaj daleko pojechałem w gości 

I dalej mię los nieszczęśliwy goni. 

Przywieź mi, Zośko, od tych gwiazd światłości, 

Przywieź mi, Zośko, z tamtych kwiatów woni, 

Bo mi zaprawdę odmłodnieć potrzeba. 

Wróć mi więc z kraju taką - jakby z nieba. 

                                                Juliusz Słowacki, W pamiętniku Zofii Bobrówny 

 

Zadanie 22. (1 p.) 

Osobą mówiącą w wierszu W pamiętniku Zofii Bobrówny jest 

A) pamiętnik. 

B) Zofia. 

C) narrator. 

D) podmiot liryczny. 

 

Zadanie 23. (2 p.) 

Z Tekstu 4. wypisz: 

- epitet:………………………………………………………………………………………….. 

- uosobienie:……………………………………………………………………………………. 

- porównanie:…………………………………………………………………………………... 

- powtórzenie:………………………………………………………………………………….. 
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Zadanie 24. (2 p.) 

Zredaguj dwie dowolne informacje o bohaterce Tekstu 4., zgodne z treścią wiersza, w formie:  

 

a) zdania pojedynczego 

…………………………………………………………………………………………………

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

b) równoważnika zdania 

…………………………………………………………………………………………………

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

 

Zadanie 25. (6 p.) 

Napisz notatkę w formie 6-8 zdań o spotkaniu dwóch mitologicznych bohaterek – Kory 

i Ariadny. W swojej wypowiedzi przywołaj informacje dotyczące tych postaci, które znasz 

z poznanych mitów (przynajmniej jedna informacja do każdej bohaterki). 

Pamiętaj o poprawności swojej wypowiedzi.  

 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

Brudnopis (nie jest oceniany) 

 


