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WOJEWÓDZKI KONKURS JĘZYKA POLSKIEGO 

DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH  
W ROKU SZKOLNYM 2019/2020 

STOPIEŃ REJONOWY– 05.12.2019 R. 

 

1.  Test konkursowy zawiera 27 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. 
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Tekst 1. 
Lubię poglądać wsparty na Judahu skale, 
Jak spienione bałwany, to w czarne szeregi 
Ścisnąwszy się, buchają, to jak srébrne śniegi 
W milionowych tęczach kołują wspaniale. 

Trącą się o mieliznę, rozbiją na fale, 
Jak wojsko wielorybów, zalegając brzegi, 
Zdobędą ląd w tryumfie, i na powrót zbiegi, 
Miecą za sobą muszle, perły i korale. 

Podobnie na twe serce, o poeto młody! 
Namiętność często groźne wzburza niepogody; 
Lecz gdy podniesiesz bardon, ona bez twéj szkody 

Ucieka w zapomnienia pogrążyć się toni, 
I nieśmiertelne pieśni za sobą uroni, 
Z których wieki uplotą ozdobę twych skroni. 

Adam Mickiewicz, Ajudah 

 
Zadanie 1. (1 p.) 
Wyjaśnij tytuł Tekstu 1. 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
Zadanie 2. (1 p.) 
Jaki rodzaj liryki reprezentuje Tekst 1. i kto jest podmiotem lirycznym? 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
Zadanie 3. (1 p.) 
Dzięki jakim zabiegom Adam Mickiewicz wprowadził do swego utworu dynamikę? Podaj 
przynajmniej dwa. 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
Zadanie 4. (1 p.) 
Uzupełnij poniższą notatkę dotyczącą Tekstu 1.  

Utwór Adama Mickiewicza jest wierszem _____________, składającym się z_________ strof. 
Każdy __________ składa się z _____________ sylab. W wierszu występują rymy: 
______________ oraz ____________. 
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Zadanie 5. (2 p.) 
Spośród podanych odpowiedzi wybierz jedną i uzasadnij swój wybór, podając dwa 
argumenty. 

Tekst 1. jest 

A. pieśnią, B. hymnem, C. sonetem, D. psalmem, 

ponieważ: 

Argument 1. _________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 

Argument 2._________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 

 
Zadanie 6. (1 p.) 
Nazwij zjawisko fonetyczne, które występuje w wyrazie twej. 

___________________________________________________________________________ 
 
Zadanie 7. (1 p.) 
 
Tekst 2. 
Zmierzch dopiero zatarł litery na białej karcie zmierzch krótki jak mgnienie oka Starzec oparł 
głowę o skałę i przymknął oczy A wówczas Ta co jasnej broni Częstochowy zabrała jego duszę 
i przeniosła do tych pól malowanych zbożem rozmaitym Na niebie paliły się jeszcze długie 
szlaki czerwone i złote a on w tych światłościach leciał ku stronom kochanym Zaszumiały mu 
w uszach lasy sosnowe zabełkotały rzeki rodzinne Widzi wszystko jak było 

Henryk Sienkiewicz, Latarnik 
 
Powyższy fragment (Tekst 2.) uzupełnij odpowiednimi znakami interpunkcyjnymi. 
 
Zadanie 8. (2 p.) 
Jaki moment utworu Latarnik przedstawia Tekst 2.? Ze względu na budowę utworu (rozwój 
akcji) jak go nazywamy? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
Zadanie 9. (2 p.) 
Dopisz wyrazy podstawowe, wskaż w wyrazach pochodnych formanty, nazwij rodzaj 
formantu oraz określ ich funkcję. 

wyraz 
podstawowy 

wyraz 
pochodny formant nazwa 

formantu 
funkcja formantu w tworzeniu 

wyrazu pochodnego 
 bitwa    

 śmiałek    
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Zadanie 10. (2 p.) 
Podaj wydarzenia historyczne, w których brał udział Skawiński.  
 
Wydarzenia: 
1._______________________________________________ 
2._______________________________________________ 
3._______________________________________________ 
4._______________________________________________ 
 
Napisz, jaki wpływ miały powyższe wydarzenia na późniejsze losy bohatera. 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
Zadanie 11. (1 p.) 
Uzupełnij informacje dotyczące utworu Balladyna. 

Balladyna to utwór autorstwa _____________________. Został napisany w ________wieku. 
Składa się z ____________oraz scen, które podzielone są na wypowiedzi poszczególnych 
bohaterów, mogą przybierać formę __________________lub __________________. 
Dominuje nastrój _____________________i _____________________. Miejsce akcji to 
_________________ oraz_________________. Czas natomiast jest ___________________.  
 
Zadanie 12. (2 p.) 
Wymień dwie cechy dramatu romantycznego jako gatunku literackiego. Podaj przykłady tych 
cech (np. sytuacje, wydarzenia, postacie) z Balladyny. 

cechy dramatu romantycznego przykłady z Balladyny 
 

 

 

 

 

 

 
Zadanie 13. (1 p.) 
Wyjaśnij pochodzenie imienia głównej bohaterki – Balladyny. 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
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Zadanie 14. (4 p.) 
Na podstawie Balladyny nazwij cechy charakteru bohaterek, podaj synonim każdej cechy 
oraz wskaż sytuacje/wydarzenia z utworu, które potwierdzają podaną cechę. 

bohaterka nazwa cechy 
charakteru 

synonim cechy przykład z utworu 
potwierdzający cechę 

Alina 1. 

 

2. 

1. 

 

2. 

 

1. 

 

2. 

 

Balladyna 1. 

 

2. 

 

1. 

 

2. 

1. 

 

2. 

 

 
Zadanie 15. (3 p.) 
Napisz 4-zdaniowy e-mail, którego autorem uczynisz współczesnego pana Piotra. Nawiąż 
w jego treści do co najmniej dwóch problemów przedstawionych w satyrze Ignacego 
Krasickiego Żona modna.  

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
 
Tekst 3. 
satyra ż IV <<utwór literacki wyszydzający, ośmieszający wady, obyczaje, zjawiska społeczne, 
polityczne itp.; wyszydzanie>>: Cięta, ostra s. S. polityczna. S. na biurokratów. (łc.) 
 
Zadanie 16. (1 p.) 
Posługując się powyższą definicją słownikową, ułóż dwa zdania, w których użyjesz słowa 
satyra w różnych znaczeniach.  

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
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Zadanie 17. (1 p.) 
Wskaż w powyższym haśle słownikowym (Tekst 3.) trzy skróty i objaśnij ich znaczenie.  

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
Zadanie 18. (1 p.) 
W którym zestawie podano tylko skrótowce?  

A. PCK, ww., jw. B. plan, itp., PKP C. RP, ZHP, ZUS D. żelbet, nr, mgr  
 
Tekst 4.  
Ślachetne zdrowie, 
Nikt się nie dowie, 
Jako smakujesz, 
Aż się zepsujesz. 
Tam człowiek prawie 
Wiǳi na jawie 
I sam to powie, 
Że nic nad zdrowie 
Ani lepszego, 
Ani droższego; 
Bo dobre mienie,  
Perły, kamienie,  
Także wiek młody 
I dar urody, 
Mieśca wysokie, 
Właǳe szerokie Dobre są, ale — 
Gdy zdrowie w cale. 
Gǳie nie masz siły, 
I świat niemiły. 
Klinocie drogi, 
Mój dom ubogi 
Oddany tobie 
Ulubuj sobie! 
 Jan Kochanowski, Na zdrowie 
 
Zadanie 19. (2 p.) 
Na podstawie fraszki Na zdrowie sformułuj tezę i dwa argumenty, które ją popierają.  

Teza: 
___________________________________________________________________________ 
 
Argumenty: 
1. _____________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
2. _______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
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Zadanie 20. (1 p.) 
Wypisz z fraszki Jana Kochanowskiego cztery przykłady archaizmów. 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
Zadanie 21. (2 p.) 
Wypełnij tabelę na podstawie fraszki Na zdrowie.  

środek artystyczny przykład funkcja w tekście 

apostrofa 
  

anafora 
  

 
Zadanie 22. (1 p.) 
Jaki motyw łączy fraszkę Jana Kochanowskiego i utwór Erica Emmanuela Schmitta Oskar 
i Pani Róża? Wskaż przynajmniej jedno podobieństwo w jego ujęciu.  

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
Zadanie 23. (2 p.) 
Z notatki dotyczącej książki Oskar i Pani Róża wypisz cztery wyrazy złożone i nazwij ich typ. 

Bohaterem książki jest dziesięcioletni chłopiec. Koledzy ze szpitala nazywają go Jajogłowym. 
Pisze listy do Pana Boga. W pierwszym z nich przyznaje się m.in. do upieczenia złotych rybek. 
Oskar nie ufa dorosłym. Jedyną osobą, która wydaje mu się wiarygodna, jest ciocia Róża.  

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
Zadanie 24. (1 p.) 
Utwór Oskar i Pani Róża to powieść 

A. fantasy.    C. epistolarna (w formie listów). 
B. historyczna.   D. autobiograficzna (oparta na życiorysie autora). 

 
Zadanie 25. (1 p.) 
Z fragmentu powieści Oskar i Pani Róża wypisz przykład kolokwializmu i wyjaśnij, jaką 
funkcję spełniają tego typu wyrazy i sformułowania w utworze Erica Emmanuela Schmitta.  

Operacja to nie są sprawy duchowe, może nie masz tego na składzie. Więc spraw, żeby 
niezależnie od tego, jaki będzie wynik operacji, Peggy Blue dobrze go przyjęła. Liczę na Ciebie.  

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
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Zadanie 26. (2 p.) 
Uzupełnij podany tekst partykułą nie. Pamiętaj o poprawnej pisowni.  
 
Ostatnio _______pokoi mnie to, że _______którzy dziennikarze używają zbyt 
wielu _______potrzebnych zapożyczeń. _______wielu komentatorów sportowych 
_______nazywa piłki futbolówką, a rzutu rożnego kornerem. _______wolno aż tak okaleczać 
języka ojczystego! _______wiedza i _______uwaga _______mogą być usprawiedliwieniem 
nawet dla ignorantów. Zwyczaj zachwaszczania rodzimej mowy obcymi słowami 
jest _______tylko _______najładniejszy, ale również _______bezpieczny. Zamiast popisywać 
się anglicyzmami czy _______lepiej sięgać po polskie wyrazy?  
 
Zadanie 27. (20 p.) 
Ten bohater pokazał mi, co tak naprawdę jest w życiu ważne. 
 
Napisz charakterystykę bohatera literackiego, w której uzasadnisz powyższe stwierdzenie.  
W swej pracy odnieś się do wybranej lektury konkursowej.  
Twoja wypowiedź powinna liczyć minimum 200 słów. 
 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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Brudnopis (nie jest oceniany) 
 


