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WOJEWÓDZKI KONKURS JĘZYKA POLSKIEGO   

DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH  

W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 

 STOPIEŃ WOJEWÓDZKI –16.04.2018 r.  

 

1.  Test konkursowy zawiera 24 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.  

  Lis zamilkł i długo przyglądał się Małemu Księciu.  

- Proszę cię... oswój mnie - powiedział.  

- Bardzo chętnie - odpowiedział Mały Książę. - Lecz nie mam dużo czasu. Muszę znaleźć 

przyjaciół i nauczyć się wielu rzeczy.  

- Poznaje się tylko to, co się oswoi - powiedział lis. - Ludzie mają zbyt mało czasu, aby 

cokolwiek poznać. Kupują w sklepach rzeczy gotowe. A ponieważ nie ma magazynów  

z przyjaciółmi, więc ludzie nie mają przyjaciół. Jeśli chcesz mieć przyjaciela, oswój mnie!  

- A jak się to robi? - spytał Mały Książę.  

- Trzeba być bardzo cierpliwym. Na początku siądziesz w pewnej odległości ode mnie, ot tak, 

na trawie. Będę spoglądać na ciebie kątem oka, a ty nic nie powiesz. Mowa jest źródłem 

nieporozumień. Lecz każdego dnia będziesz mógł siadać trochę bliżej...  

Następnego dnia Mały Książę przyszedł na oznaczone miejsce.  

- Lepiej jest przychodzić o tej samej godzinie. Gdy będziesz miał przyjść na przykład  

o czwartej po południu, już od trzeciej zacznę odczuwać radość. Im bardziej czas będzie 

posuwać się naprzód, tym będę szczęśliwszy. O czwartej będę podniecony i zaniepokojony: 

poznam cenę szczęścia! A jeśli przyjdziesz nieoczekiwanie, nie będę mógł się 

przygotowywać... Potrzebny jest obrządek.  

- Co znaczy "obrządek"? - spytał Mały Książę.  

- To także coś całkiem zapomnianego - odpowiedział lis. - Dzięki obrządkowi pewien dzień 

odróżnia się od innych, pewna godzina od innych godzin. 

                     Antoine de Saint – Exupery, Mały Książę 

 

Zadanie 1. (2 p.) 

Na podstawie powyższego fragmentu zredaguj trzy rady dla osób poszukujących przyjaciół. 

Nie cytuj Tekstu1. Zastosuj tryb rozkazujący.  

 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

…………………………………………………………………………………………………

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

Zadanie 2. (2 p.) 

Wyobraź sobie, że tworzysz Księgę aforyzmów. Z fragmentu Małego Księcia wybierz 

stwierdzenie, które można uznać za aforyzm. Zredaguj 3-4 zdaniowe objaśnienie jego sensu.  

 

aforyzm:………………………………………………………………………………………. 

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

…………………………………………………………………………………………………

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

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

Zadanie 3. (2 p.) 

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

albo F – jeśli jest fałszywe. 

Mały Książę to przykład powiastki filozoficznej.   P F 

Narratorem w Małym Księciu jest osoba spoza świata przedstawionego 

utworu.  
P F 

Mały Książę to utwór mający wiele cech typowych dla baśni.  P F 

Akcja Małego Księcia rozgrywa się w ciągu kilku miesięcy. P F 

Mały Książę został poprzedzony dedykacją skierowaną do najbliższego 

przyjaciela autora książki.  
P F 

 

Zadanie 4. (3 p.) 

Do sentencji związanych z przyjaźnią dopasuj bohaterów różnych lektur konkursowych 

i uzasadnij swój wybór odpowiednim argumentem.  

 

sentencja bohaterowie uzasadnienie 

Złoto sprawdzamy  

w ogniu, przyjaźń  

w nieszczęściu. 

 

  

Jakże bardzo 

pochlebstwo 

przypomina 

przyjaźń! 

 

  

Krewnych daje nam 

los. Przyjaciół 

wybieramy sami. 
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Tekst 2.  

Nie wierz swym oczom - szepnął wiatr,  

Jeżeli kochasz, sercem patrz. 

 

Zrozumiał wtedy Książę to,  

Że tylko jedna w świecie jest,  

Ta, którą kochał w wszystkie dni  

I wrócił znów do Róży swej.  

 

Zadanie 5. (2 p.) 

a) Na podstawie lektury Małego Księcia A. Saint – Exupery’ego wyjaśnij w 2-3 zdaniach,  

w jakiej sytuacji Mały Książę zrozumiał, że Róża tylko jedna  

w świecie jest. 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

…………………………………………………………………………………………………

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

b) Wyjątkowość Róży podkreśla użyty w tekście wyraz tylko. Jaką częścią mowy jest ten 

wyraz?  

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

Zadanie 6. (2 p.) 

Słowa wiatru we fragmencie: 

Nie wierz swym oczom - szepnął wiatr,  

Jeżeli kochasz, sercem patrz. 

są przykładem …. (wybierz A lub B), ponieważ stanowią wypowiedź … (wybierz C lub D).  

A. mowy zależnej   C. dosłowne przytoczoną. 

B. mowy niezależnej   D. wkomponowaną w zdanie podmiotu mówiącego. 

 

Tekst 3.  

REJENT 

Panie majster — ja w obronie. 

Nic się nie bój — niechaj bije, 

Kiedy go tam swędzą dłonie. 

Dobrze! dobrze! — po czuprynie — 

Ot-tak — lepiej! — co się wlezie! — 

Nic się nie bój! — niechaj bije, 

Niechaj bije! świat nie zginie! 

Ja Cześnika za to skryję, 

Gdzie nie widać ziemi, nieba!  
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CZEŚNIK 

wołając za siebie 

Hej! Serwacy! daj gwintówkę, 

Niechaj strącę tę makówkę — 

Prędko!  

Aleksander Fredro, Zemsta 

 

Zadanie 7. (2 p.) 

Przedstaw przebieg konfliktu między Cześnikiem i Rejentem w formie notatki. Odwołaj się 

do znajomości tekstu komedii. Swoją wypowiedź zawrzyj w 4 - 6 zdaniach. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Zadanie 8. (3 p.) 

Wymień trzy cechy komedii jako gatunku literackiego. Podaj przykłady tych cech                       

(np. sytuacje, wydarzenia, postacie) z Zemsty Aleksandra Fredry.  

 

cechy komedii przykłady z Zemsty A. Fredry 
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Zadanie 9. (2 p.) 

Udowodnij, przywołując odpowiednie przykłady sytuacji, że nazwiska dwóch głównych 

bohaterów Zemsty są znaczące.  

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

(nazwisko)          ……………………………………………………………………………………………… 

       (uzasadnienie) 

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

(nazwisko)          ……………………………………………………………………………………………… 

       (uzasadnienie) 

 

Zadanie 10. (1 p.) 

Wypowiedzi bohaterów występujących we fragmencie stanowiącym Tekst 3. są przykładem  

A. stylu urzędowego. 

B. języka publicystycznego.  

C. stylu potocznego. 

D. tekstu retorycznego.  

 

Zadanie 11. (2 p.) 

Jakie środki perswazji zostały użyte w wypowiedziach bohaterów Tekstu 3.? Nazwij dwa  

i podaj ich przykłady.  

 

- ……………………………………., np.:…………………………………………………..... 

- ……………………………………., np.:…………………………………………………..... 

 

Zadanie 12. (2 p.) 

Oskar, dziesięcioletni chłopiec, bohater utworu Oskar i pani Róża, opowiada o otaczającym  

go świecie w sposób charakterystyczny dla swojego wieku. Podaj dwa przykłady z tekstu, 

które wskazują, że narratorem jest dziecko. 

 

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

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

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

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

 

Zadanie 13. (1 p.) 

Która z poniższych informacji nie dotyczy Oskara? 

A. Cieszył się każdym dniem. 

B. Nie rezygnował z marzeń. 

C. Myślał przede wszystkim o swojej chorobie. 

D. Starał się być pomocny dla innych. 
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Zadanie 14. (1 p.) 

W utworze Oskar i pani Róża występują wyrazy: Życie, Śmierć, Wiara. Uzasadnij, dlaczego 

zapisano je wielkimi literami. 

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

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

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

 

Zadanie 15. (1 p.) 

W odniesieniu do utworu Oskar i pani Róża napisz, jak rozumiesz słowa: Dla życia nie ma 

innego rozwiązania niż żyć. 

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

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

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

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

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

Tekst 4. 

W sali zapanowała cisza. Niektórzy chłopcy niepewnie podeszli do fotografii. 

 – Carpe diem – wyszeptał Keating niskim głosem. – Chwytajcie dzień. […] 

Nancy Horowitz Kleinbaum, Stowarzyszenie umarłych poetów 

 

Zadanie 16. (1 p.) 

Na końcu Tekstu 4. znajduje się 

A. przestroga.             C. prośba. 

B. rozkaz.             D. przesłanie. 

 

Zadanie 17. (1 p.) 

Na czym, twoim zdaniem, może polegać realizowanie dewizy carpe diem? 

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

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

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

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

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

 

Zadanie 18. (1 p.) 

Wartością, której John Keating nie wpajał swoim podopiecznym, jest 

A. miłość.   C. wolność.  

B. mądrość.   D. sława. 
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Zadanie 19. (4 p.) 

a) Wyjaśnij znaczenie związków frazeologicznych: 

walić głową w mur - …………………………………………………………………………… 

niebieski ptak - …………………………………………………………………………………. 

stanąć za kimś murem - ……………………………………………………………………….. 

b) Spośród powyższych frazeologizmów wybierz jeden i ułóż z nim zdanie, nawiązujące             

do treści wybranej lektury konkursowej. 

……………………………………………………………………………………………….

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

Zadanie 20. (1p.) 

Podaj trzy wyrazy bliskoznaczne do słowa wędrówka. 

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

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

Zadanie 21. (1 p.) 

W opowiadaniu Sławomira Mrożka Wyznania o Zygmusiu obecna jest ironia. Wyjaśnij,                

na czym ona polega. 

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

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

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

Zadanie 22. (2 p.) 

Uzasadnij, że utwór Lew stanowi przykład groteski. Wskaż dwa przykłady. 

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

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

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

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

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

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

Zadanie 23. (1 p.) 

Co oznacza wyrażenie „jak z Mrożka”? Wyjaśnij je, odwołując się do przynajmniej jednego 

poznanego tekstu. 

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

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

…………………………………………………………………………………………………. 
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Zadanie 24. (10 p.) 

Czym sen dla ciała, tym przyjaźń dla duszy - odświeża siły.   

Napisz rozprawkę,  w której ustosunkujesz się do tych słów. Przywołaj w niej co najmniej 

dwa przykłady z lektur konkursowych.  

Twoja wypowiedź powinna liczyć minimum 200 słów.  

…………………………………………………………………………………………………

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

…………………………………………………………………………………………………

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

…………………………………………………………………………………………………

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

…………………………………………………………………………………………………

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

…………………………………………………………………………………………………

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

…………………………………………………………………………………………………

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

…………………………………………………………………………………………………

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

…………………………………………………………………………………………………

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

…………………………………………………………………………………………………

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

…………………………………………………………………………………………………

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

…………………………………………………………………………………………………

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

…………………………………………………………………………………………………

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

…………………………………………………………………………………………………

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

…………………………………………………………………………………………………

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

…………………………………………………………………………………………………

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

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

…………………………………………………………………………………………………

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

…………………………………………………………………………………………………

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

…………………………………………………………………………………………………

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

…………………………………………………………………………………………………

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

…………………………………………………………………………………………………

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

…………………………………………………………………………………………………

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

…………………………………………………………………………………………………

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

 

 

Brudnopis (nie jest oceniany) 

 


