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WOJEWÓDZKI KONKURS JĘZYKA POLSKIEGO 

DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH  

W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 

STOPIEŃ REJONOWY – 20.12.2018 

 

 

 

1.  Test konkursowy zawiera 26 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.  

Czego chcesz od nas, Panie, za Twe hojne dary? 

Czego za dobrodziejstwa, którym nie masz miary? 

Kościół Cię nie ogarnie, wszędy pełno Ciebie, 

I w otchłaniach, i w morzu, na ziemi, na niebie. 

 

Złota też, wiem, nie pragniesz, bo to wszytko Twoje, 

Cokolwiek na tym świecie człowiek mieni swoje. 

Wdzięcznym Cię tedy sercem, Panie, wyznawamy, 

Bo nad to przystojniejszej ofiary nie mamy. 

 

Tyś Pan wszytkiego świata, Tyś niebo zbudował 

I złotemi gwiazdami ślicznieś uhaftował. 

Tyś fundament założył nieobeszłej ziemi 

I przykryłeś jej nagość zioły rozlicznemi. 

Za Twoim rozkazaniem w brzegach morze stoi, 

A zamierzonych granic przeskoczyć się boi. 

Rzeki wód nieprzebranych wielką hojność mają, 

Biały dzień a noc ciemna swoje czasy znają. 

Tobie k woli rozliczne kwiatki Wiosna rodzi, 

Tobie k woli w kłosianym wieńcu Lato chodzi. 

Wino Jesień i jabłka rozmaite dawa, 

Potym do gotowego gnuśna Zima wstawa. 

 

Z Twej łaski nocna rosa na mdłe zioła padnie, 

A zagorzałe zboża deszcz ożywia snadnie. 

Z Twoich rąk wszelkie źwierzę patrza swej żywności, 

A Ty każdego żywisz z Twej szczodrobliwości. 

 

Bądź na wieki pochwalon, nieśmiertelny Panie! 

Twoja łaska, Twa dobroć nigdy nie ustanie. 

Chowaj nas, póki raczysz, na tej niskiej ziemi; 

Jedno zawżdy niech będziem pod skrzydłami Twemi! 

                                              Jan Kochanowski, Czego chcesz od nas, Panie 

 

Zadanie 1. (1 p.) 

Jaki rodzaj liryki reprezentuje Tekst 1. i kto jest podmiotem lirycznym? 

 

…………………………………………………………………………………………………

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

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

 

Zadanie 2. (1 p.) 

Wyjaśnij, dlaczego podkreślone w Tekście 1. wyrazy piszemy wielką literą? 

 

…………………………………………………………………………………………………

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

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



WOJEWÓDZKIE KONKURSY PRZEDMIOTOWE 2018/2019 – SZKOŁA PODSTAWOWA 

STOPIEŃ REJONOWY 

3 z 10 

Zadanie 3. (2 p.) 

Udowodnij, że Tekst 1. jest pieśnią. Podaj trzy argumenty. Jaki rodzaj pieśni reprezentuje? 

 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

 

Zadanie 4. (1 p.) 

Występujące w wierszu wyrazy: źwierzę, zawżdy to 

A. neologizmy. B. synonimy. C. archaizmy. D. antonimy. 

 

Zadanie 5. (1 p.) 

W formie dwóch zdań napisz, jakie jest przesłanie Tekstu 1. 

 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

 

Zadanie 6. (2 p.) 

Uzupełnij tabelę, wpisując odpowiednio nazwy środków poetyckich, przykłady oraz funkcje. 

 

nazwa środka poetyckiego przykład z Tekstu 1. funkcja 

apostrofa 

 

 

 

 

 

 

 

Czego chcesz od nas, Panie, 

za Twe hojne dary? 

 

anafora 

 

 

 

 

personifikacja 

 

 

 

 

 

rozliczne kwiatki Wiosna rodzi 

 

 

 

 

Zadanie 7. (2 p.) 

Uzupełnij poniższy tekst, dotyczący utworu Jana Kochanowskiego Czego chcesz od nas, 

Panie. 

 

Wiersz Jana Kochanowskiego jest wierszem ……………….., składającym się                               

z …………………. strof. W każdym wersie występuje ………………… sylab, więc jest to 

wiersz napisany ………………………….. .  

Występują w nim rymy: ………………., ……………...  . Są to rymy …………………….. . 
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Zadanie 8. (2 p.) 

Wyjaśnij, jaką funkcję pełni motto poprzedzające utwór Adama Mickiewicza Dziady cz. II. 

Jak rozumiesz jego znaczenie i związek z treścią dramatu? 

 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

 

Zadanie 9. (1 p.) 

Jaki związek mają słowa Adama Mickiewicza: słuchałem bajek, powieści i pieśni 

o nieboszczykach powracających z prośbami lub przestrogami z treścią jego utworu. Swoją 

odpowiedź zawrzyj w formie dwóch zdań złożonych. 

 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

 

Zadanie 10. (1 p.) 

Wskaż w utworze Dziady cz. II elementy charakterystyczne dla różnych rodzajów literackich. 

Uzupełnij tabelę. 

 

nazwa rodzaju 

literackiego 

   

cechy występujące 

w Dziadach cz. II 

   

 

Zadanie 11. (1 p.) 

Udowodnij, że wyraz dramat jest homonimem. Zredaguj dwa zdania, które to potwierdzą. 

 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

Tekst 2. 

Jasny pogodny mroźny dzień jeden z tych które orzeźwiają i rozweselają duszę pobudzając 

krew do szybszego krążenia. Wspaniale! 

Co to dziś mamy za dzień zapytał przez okno małego chłopca w odświętnym ubraniu.[…] 

 
Charles Dickens, Opowieść wigilijna 

 

Powyższy fragment (Tekst 2.) uzupełnij odpowiednimi znakami interpunkcyjnymi. 

 

Zadanie 13. (1 p.) 

W Tekście 2. została zastosowana narracja: 

A. pierwszoosobowa,  

w której 

1. narrator nie ujawnia się. 

2. narrator jest świadkiem przedstawionych wydarzeń. 

B. trzecioosobowa, 
3. narrator subiektywnie przedstawia wydarzenia. 

 

Zadanie 14. (1 p.) 

Nazwij zjawisko fonetyczne, które występuje w wyrazie przemiana. 

 

…………………………………………………………………………………………………

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

 

Zadanie 15. (2 p.) 

Dopisz wyrazy podstawowe, wskaż w wyrazach pochodnych formanty oraz określ ich 

funkcję. 

 

wyraz podstawowy wyraz pochodny formant funkcja formantu 

 guślarz   

 marzyciel   

 skąpstwo   

 wilczysko   

 

Zadanie 16. (1 p.) 

Przedstaw genezę powstania cyklu Sonety krymskie Adama Mickiewicza. Odwołaj się do 

dwóch źródeł, które stanowiły inspirację dla poety.  

 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 
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Zadanie 17. (1 p.) 

Udowodnij, że sonet to gatunek wymagający od twórcy dyscypliny. Podaj trzy argumenty 

ilustrujące cechy sonetu. 

 

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

……………………………………………………………………………………………… 

 

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

……………………………………………………………………………………………… 

 

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

……………………………………………………………………………………………… 

 

 

Zadanie 18. (1 p.) 

Jakie refleksje dotyczące ludzkiego życia zawarte zostały w Sonetach krymskich? Wymień co 

najmniej dwie.  

 

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

……………………………………………………………………………………………… 

 

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

……………………………………………………………………………………………… 

 

Tekst 3. 

Przyglądał mu się z zainteresowaniem entomologa, który trafił na rzadki okaz obrzydliwego 

owada. 

- Kolo, skąd tyś się urwał? 

- Z wsiowego postronka, brachu – wyręczył Roberta Mikołaj, najlepszy przyjaciel Borysa. 

- Nie jestem twój kolo – głos Roberta zabrzmiał cicho, ale stanowczo i na moment wszyscy 

zamilkli. […] 

Alicja stała w korytarzu z oczami utkwionymi w Sarze, która próbowała ze wszystkich sił 

złapać równowagę i zaczerpnąć powietrza. Ale jej wysiłki okazywały się zbyt małe, by stać 

się choć odrobinę dawną Sarą. 

        Barbara Kosmowska, Pozłacana rybka 

entomolog – specjalista zajmujący się owadami 

 

Zadanie 19. (1 p.) 

Odwołując się do znajomości całej lektury, przedstaw krótko troje bohaterów występujących 

w powyższym fragmencie (Tekst 3.). Podaj po dwie cechy ich charakteru wraz 

z uzasadnieniem.  

 

Alicja - ………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

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

…….……………………………………………………………………………………………. 
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Sara - …..……………………………………………………………………………………… 

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

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

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

 

Robert - ………………………………………………………………………………………… 

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

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

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

 

Zadanie 20. (1 p.) 

Udowodnij, że podany fragment powieści Barbary Kosmowskiej jest zróżnicowany pod 

względem słownictwa. Podaj po dwa przykłady słownictwa ogólnonarodowego oraz 

kolokwializmów.  

 

słownictwo ogólnonarodowe kolokwializmy 

  

  

 

Zadanie 21. (1 p.) 

Które stwierdzenie nie nawiązuje do książki Barbary Kosmowskiej Pozłacana rybka? 

A. Powieść o trudnej przyjaźni między nastolatkami pochodzącymi z różnych środowisk.  

B. Książka o wpływie ciężkiej choroby na relacje między członkami rodziny.  

C. Pamiętnik nastolatki niepotrafiącej pogodzić się z rozpadem własnej rodziny. 

D. Portret dojrzewającej psychicznie dziewczyny pochodzącej z rozbitej rodziny.  

 

Zadanie 22. (1 p.) 

Uzasadnij, że satyra Ignacego Krasickiego Żona modna jest tekstem, który „ucząc - bawi, 

bawiąc - uczy”. Podaj dwa argumenty.  

 

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

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

 

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

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

 

Zadanie 23. (1 p.) 

Jakie zjawiska Ignacy Krasicki przedstawia w krzywym zwierciadle satyry? Wymień dwa na 

podstawie Żony modnej.  

 

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

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

 

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

…………………………………………………………………………………………………... 
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Zadanie 24. (1 p.) 

Uzasadnij, że bohaterowie satyry Żona modna ukazani zostali na zasadzie kontrastu. 

Uzupełnij tabelę.  

 

Pan Piotr  Pani Hanna 

 

 
wartości istotne w życiu 

 

 

 
cele, dążenia 

 

 

Zadanie 25. (1 p.) 

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

albo F – jeśli jest fałszywe. 

Satyra Żona modna to utwór liryczny.  P F 

W Żonie modnej znajdują odbicie hasła epoki oświecenia.   P F 

Pana Piotra można uznać za typowego Polaka – Sarmatę. P F 

 

Zadanie 26. (10 p.) 

Dzięki temu bohaterowi literackiemu lepiej rozumiem siebie i innych ludzi.  

Napisz charakterystykę bohatera literackiego, w której uzasadnisz powyższe stwierdzenie.  

W swej pracy odnieś się do wybranej lektury konkursowej. 

Twoja wypowiedź powinna liczyć minimum 25 zdań.  

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

 


