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WOJEWÓDZKI KONKURS JĘZYKA POLSKIEGO 

DLA UCZNIÓW DOTYCHCZASOWYCH GIMNAZJÓW  

W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 

STOPIEŃ WOJEWÓDZKI – 25.02.2019 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.  Test wypełniaj długopisem, nie używaj korektora, ołówka ani gumki. Nie komunikuj się 

z innymi uczestnikami konkursu. 

6.  Sprawdź wszystkie odpowiedzi przed oddaniem testu. 

7.  Nie podpisuj testu, zostanie on zakodowany. 

8.  Brudnopis, dołączony do testu, nie podlega ocenie. 

X 

X X 
X 
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Tekst 1. 

Mistrz zawsze patrzył w niebo, czekając natchnienia. 

Spójrzał z góry, instrument dumnym okiem zmierzył, 

Wzniosł ręce, spuścił razem, w dwa drążki uderzył: 

Zdumieli się słuchacze... 

Razem ze strón wiela 

Buchnął dźwięk, jakby cała janczarska kapela 

Ozwała się z dzwonkami, z zelami, z bębenki.[…] 

 

Muzyk bieży do prymów, urywa takt, zmąca, 

Porzuca prymy, bieży z drążkami do basów. 

Słychać tysiące coraz głośniejszych hałasów, 

Takt marszu, wojna, atak, szturm, słychać wystrzały, 

Jęk dzieci, płacze matek. - Tak mistrz doskonały 

Wydał okropność szturmu, że wieśniaczki drżały, 

Przypominając sobie ze łzami boleści 

R z e ź P r a g i, którą znały z pieśni i z powieści, 

Rade, że mistrz na koniec strónami wszystkiemi 

Zagrzmiał i głosy zdusił, jakby wbił do ziemi. 

 

Ledwie słuchacze mieli czas wyjść z zadziwienia, 

Znowu muzyka inna - znów zrazu brzęczenia […] 

Natęża, takty zmienia, cóś innego głosi. 

I znowu spójrzał z góry, okiem struny zmierzył, 

Złączył ręce, oburącz w dwa drążki uderzył: 

Uderzenie tak sztuczne, tak było potężne, 

Że stróny zadzwoniły jak trąby mosiężne 

I z trąb znana piosenka ku niebu wionęła, 

Marsz tryumfalny: "Jeszcze Polska nie zginęła!" 

"Marsz, Dąbrowski, do Polski!" - I wszyscy klasnęli, 

I wszyscy "Marsz Dąbrowski" chorem okrzyknęli! 

                                                                           Adam Mickiewicz, Pan Tadeusz 

Zadanie 1. (1 p.) 

Jakie wydarzenie z utworu przedstawia fragment?  

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

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

 

Zadanie 2. (1 p.) 

Kim był Mistrz, bohater Tekstu 1.? Podaj dwie informacje o postaci, odnosząc się do 

znajomości całego tekstu Pana Tadeusza. 

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

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

………………………………………………………………………..………………………… 
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Zadanie 3. (1 p.) 

Dlaczego fragment kończy się Mazurkiem Dąbrowskiego? Odwołaj się do symboliki hymnu. 

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

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

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

 

Zadanie 4. (1 p.) 

Jedną z kluczowych postaci utworu Pan Tadeusz jest Jacek Soplica. Udowodnij, że jest to 

bohater dynamiczny. Swoją argumentację poprzyj przykładami z tekstu. 

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

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

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

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

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

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

 

Zadanie 5. (1 p.) 

Patriotyzm kształtuje również literatura. Który z utworów z zakresu lektur konkursowych 

uważasz za patriotyczny? Uzasadnij swój wybór, podając dwa argumenty. 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Zadanie 6. (1 p.) 

Udowodnij, że Krzyżacy są powieścią historyczną. Podaj trzy argumenty, ilustrując je 

przykładami z utworu. 

Argument 1. 

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

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

Argument 2. 

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

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

Argument 3. 

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

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

Zadanie 7. (1 p.) 

Podaj cztery wątki powieści Krzyżacy, które łączą się z postacią Zbyszka z Bogdańca. 

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

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

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

………………………………………………………………………..………………………… 
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Zadanie 8. (1 p.) 

W utworze Henryka Sienkiewicza została opisana kultura rycerska. Podaj przykłady dwóch 

innych tekstów kultury, w których występuje ten motyw i uzasadnij swój wybór. 

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

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

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

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

 

Zadanie 9. (2 p.) 

Ułóż zdania złożone podrzędnie z poniższymi wyrazami, pokazując, że rozumiesz ich 

znaczenie. Następnie nazwij rodzaje utworzonych  zdań złożonych i  wykonaj ich wykresy. 

etos  

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

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

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

patos 

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

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

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

Tekst 2. 

Bogurodzica dziewica, Bogiem sławiena Maryja, 

U twego syna Gospodzina matko zwolena, Maryja! 

Zyszczy nam, spuści nam. 

Kyrieleison.  

 

Twego dziela Krzciciela, bożycze, 

Usłysz głosy, napełń myśli człowiecze. 

Słysz modlitwę, jąż nosimy, 

A dać raczy, jegoż prosimy, 

A na świecie zbożny pobyt, 

 

Po żywocie rajski przebyt. 

Kyrieleison. 

                       Bogurodzica (transkrypcja) 

Zadanie 10. (1 p.) 

Pośrednim adresatem Tekstu 2. jest/są 

A. Matka Boga.   C. wierni. 

B. anioł.    D. Syn Boży. 

 

Zadanie 11. (1 p.) 

Wymień trzy prośby, które pojawiają się w utworze. 

 

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

……………………………………………………………………..…………………………… 
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Zadanie 12. (1 p.) 

W Tekście 2. podkreślono trzy archaizmy. Podaj ich współczesne znaczenie. 

 

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

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

 

Zadanie 13. (1 p.) 

Udowodnij, że Bogurodzica jest pieśnią 

A. religijną. 

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

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

B. rycerską. 

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

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

C. filozoficzną. 

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

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

 

Tekst 3.  

Krysia jest w siódmym niebie. Nastawiła płytę ulubionego mazura: „Czy pozwoli 

panna Krysia?” Poprosił ją w pierwszą parę wodzirej, Tadzio Rzewuski z Sielca, towarzysz 

tylu konnych eskapad. Tłoczy się nadmiar par w salonie, pomieścić się nie można.  

Oto pary:  

 Druga para: Krzyś Łoś, też z Lubelskiego. Towarzysz zabaw dziecinnych, uczestnik 

kinderbalików w tym tu Domeczku. I Aniela Załęska. Fala platynowych włosów. […] 

 Trzecia para: Piotruś Szuch. Wysoki, cybaty, strasznie dobry chłopak. Syn przyjaciół 

od serca z młodości. […] Przy nim Nina Rostańska, ta właśnie, której ojca Niemcy zabili, 

którą Mama odchuchiwała w Domeczku. […] 

 Piąta para: Tomek Rusanowski. Jasna sfalowana czupryna. To ten, którego po śmierci 

brata w Oświęcimiu udało się wydobyć, to ten, którego Krysia zamykała, aby się kuł; Tomek, 

wesołość przelewająca się przez brzegi, inicjator wszelkich zabaw, który stale uciekał od 

nauki, aby wytańcowywać z Krysią, nim ta się nie połapała, że to podejście, i nie zagoniła do 

książki. Tańczy z Magdą Morawską z Jurkowa, córką Kajetana… 
     

        Melchior Wańkowicz, Ziele na kraterze 

 

cybaty – mający długie nogi 

 

Zadanie 14. (1 p.) 

Przed jakim ważnym wydarzeniem historycznym ma miejsce opisana w Tekście 3. scena? 

Napisz, jak wpłynie ono na życie rodziny autora tekstu. 

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

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

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

Zadanie 15. (1 p.) 

Na podstawie książki Ziele na kraterze wyjaśnij znaczenie podanych nazw własnych.   

King - ……………………………………………………………………………………….. 

Dudy - ………………………………………………………………………………………. 
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Sancho Pansa - ………………………………………………………………………………. 

Królik - ………………………………………………………………………………………. 

Wąż - ………………………………………………………………………………………… 

Domeczek - ………………………………………………………………………………….. 

Zadanie 16. (2 p.) 

Do jakiego tradycyjnego motywu literackiego i kulturowego nawiązuje autor w Tekście 3.? 

Objaśnij jego symbolikę. Podaj przykład innego utworu literackiego, w których ten motyw 

występuje oraz krótko go opisz (uczestnicy, okoliczności, nazwa).  

 

Motyw literacki i jego symbolika: …………………………………………………………….. 

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

Inny utwór literacki i opis motywu: …………………………………………………………… 

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

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

 

Zadanie 17. (2 p.) 

Udowodnij, że styl Melchiora Wańkowicza jest niezwykle barwny i różnorodny. W tym celu 

wypełnij tabelę przykładami podanych środków językowych.  

Nazwa środka językowego Przykład z Tekstu 3. 

zdrobnienie  

kolokwializm  

metafora  

frazeologizm   

neologizm  

 

Tekst 4.  

Jakże zaskakująca była przyczyna gwałtownego podniecenia, które opanowało ulicę! 

Wystarczyło, że minister handlu podniósł cenę benzyny. W odpowiedzi taksówkarze 

zaczynają strajk. Następnego dnia już strajkują nauczyciele. Jednocześnie na ulicę wychodzą 

licealiści, którzy atakują i palą miejskie autobusy, (…). Policja stara się ukrócić te wybryki, 

chwyta pięciu licealistów i dla uciechy stacza ich ze wzgórza strzelając do owych turlających 

się chłopców, z których trzech trupem kładzie, a dwóch ciężko rani. Po tym zdarzeniu nastają 

sądne dni, zamęt, desperacja i obelżywość! Na wsparcie licealistom ruszają w manifestacji 

studenci, którym już ani w głowie nauka i wdzięczna pilność, a tylko wszędzie nosa 

wścibianie, i niekorne podkopywanie. 

Ryszard Kapuściński, Cesarz 



WOJEWÓDZKIE KONKURSY PRZEDMIOTOWE 2018/2019 – GIMNAZJUM 

STOPIEŃ WOJEWÓDZKI 

7 z 11 

Zadanie 18. (1 p.) 

Uzasadnij dwoma argumentami, że książki Ziele na kraterze Melchiora Wańkowicza oraz 

Cesarz Ryszarda Kapuścińskiego reprezentują ten sam gatunek literacki. Podaj jego nazwę.  

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

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

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

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

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

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

Zadanie 19. (2 p.) 

Który moment rządów Hajle Sellasje przedstawia fragment stanowiący Tekst 4.? W czterech 

zdaniach scharakteryzuj system władzy sprawowanej przez cesarza.  

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

 

Zadanie 20. (2 p.) 

Uzupełnij tabelę, dopasowując motywy do utworów. W każdej kolumnie wpisz po 8 

pasujących motywów. 

Uwaga! Niektóre motywy mogą pasować do obu tekstów. 

Motywy: dom, władca, urzędnicy, dorastanie, rewolucja, powstanie, wojna domowa, 

okupacja, egzekucje, młodość, starość, strach, śmierć, wyprawy rodzinne, deprawująca moc 

władzy, rodzinne rytuały, wychowanie do odpowiedzialności, patos, humor.   

Ziele na kraterze Cesarz 
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Tekst 5. 

  

Kto pisał nasze twarze na pewno ospa 

kaligraficznym piórem  znacząc swoje „o”� 

lecz po kim mam podwójny podbródek 

po jakim żarłoku gdy cała moja dusza 

wzdycha do ascezy dlaczego oczy 

osadzone tak blisko wszak to on nie ja 

wypatrywał wśród chaszczy najazdu Wenedów 

uszy zbyt odstające dwie muszle ze skóry 

zapewne spadek po praszczurze który łowił echo 

dudniącego pochodu mamutów przez stepy 

  

czoło niezbyt wysokie myśli bardzo mało 

kobiety złoto ziemia nie dać się strącić z konia � 

książę myślał za nich a wiatr niósł po drogach 

darli palcami mury i nagle z wielkim krzykiem 

spadli w próżnię by powrócić we mnie 

  

a przecież kupowałem w salonach sztuki 

pudry mikstury maście 

szminki na szlachetność 

przykładałem do oczu marmur zieleń Veronese’a 

  

Mozartem nacierałem uszy 

doskonaliłem nozdrza wonią starych książek 

  

przed lustrem twarz odziedziczoną 

worek gdzie fermentują dawne mięsa 

żądze i grzechy średniowieczne 

paleolityczny głód i strach 

  

jabłko upada przy jabłoni 

w łańcuch gatunków spięte ciało 

  

tak to przegrałem turniej z twarzą 

 
Zbigniew Herbert, Pan Cogito obserwuje w lustrze swoją twarz 

 

Zadanie 21. (2 p.) 

Zaznacz właściwe odpowiedzi. 

a) Podmiot liryczny wiersza to 

A. młody artysta. 

B. człowiek współczesny. 

C. średniowieczny rycerz.  

D. dawny asceta.  
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b) Tematem utworu nie jest refleksja o 

A. związku wyglądu człowieka z jego stylem życia. 

B. pozornej odmienności potomków od ich przodków. 

C. podobieństwie współczesnych ludzi do ich pradawnych poprzedników.  

D. poczuciu wyższości dzisiejszego człowieka wobec tych, którzy żyli przed nim.  

 

Zadanie 22. (1 p.) 

Na czym polega turniej z twarzą, o którym mowa w wierszu Herberta? Odpowiedź zawrzyj  

w 2-3 zdaniach.  

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

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

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

Zadanie 23. (1 p.) 

Udowodnij, że w wiersz Herberta jest swoistą przestrogą. Swoje uzasadnienie zilustruj 

przykładem z wiersza.  

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

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

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

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

Zadanie 24. (1 p.) 

Na podstawie poniższego zdania podaj dwie typowe cechy gwary podlaskiej. 

 

Wiesia, a podaj no dla mnie buty, gdzieś tam w rogu stojali!  

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

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

Zadanie 25. (10 p.) 

Kochać Ojczyznę – trudno czy łatwo?  

Napisz list otwarty, w którym przedstawisz swoje stanowisko w tej sprawie. Odwołaj się do 

treści dwóch lektur konkursowych. 

Twoja wypowiedź powinna liczyć minimum 25 zdań.  

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Brudnopis (nie jest oceniany) 

 


