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WOJEWÓDZKI KONKURS JĘZYKA POLSKIEGO 

DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH  
W ROKU SZKOLNYM 2019/2020 

STOPIEŃ WOJEWÓDZKI – 21.02.2020 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. 
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Tekst 1. 
PAPKIN 
rzucając się w krzesło 
A bierz licho takie znoje! 
Ledwie idę, ledwie stoję — 
Ależ bo to było żwawo! 
Diablem gromił w lewo, w prawo — 
Ledwie żyję. — Każ dać wina, 
A starego. — Wyschła ślina — 
Pot strugami ciecze z czoła — 
Któż me dzieła pojąć zdoła!  
 
CZEŚNIK 
Ja, bom widział. 
 
PAPKIN 
Ha! widziałeś?  
Gracko? … 
 
CZEŚNIK 
Gracko z tyłu stałeś. 
 
PAPKIN 
Z tyłu, z przodu, nic nie znaczy, 
Dobry rycerz wszędzie straszny.  
 
CZEŚNIK 
Ta bezczelność… 
 
PAPKIN 
Nie inaczéj, 
Bezczelności trzeba było, 
Aby walczyć z taką siłą.  
                                Aleksander Fredro, Zemsta 

Zadanie 1. (2 p.) 
Odwołując się do znajomości Zemsty, wyjaśnij, dlaczego bohaterowie podanego fragmentu 
w odmienny sposób oceniają zachowanie Papkina. Powołaj się na fakty oraz związane z nimi 
emocje postaci. Swoją wypowiedź zawrzyj w 3-4 zdaniach. 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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Zadanie 2. (2 p.) 
Jaki rodzaj i gatunek literacki reprezentuje Zemsta? Podaj po trzy ich cechy.  

rodzaj literacki gatunek literacki 

 
 

 

cechy rodzaju literackiego cechy gatunku literackiego 

-  
 
 
-  
 
 
-  
 
 

-  
 
 
- 
 
 
- 

 
Zadanie 3. (2 p.) 
Uzasadnij, że bohaterowie Zemsty ukazani zostali na zasadzie kontrastu. Uzupełnij tabelę, 

wpisując w każdej pustej komórce przynajmniej po dwie informacje określające wygląd, 

temperament, charakter i stosunek do kobiet danego bohatera.  

Papkin  Cześnik 

 

 

 

wygląd 

 

 

 

 

temperament 

 

 

 

 

charakter 

 

 

 

 

stosunek do kobiet 

 

 

Zadanie 4. (1 p.) 
Odwołując się do znajomości Zemsty, nazwij rodzaje występującego komizmu oraz podaj 
do każdego z nich odpowiedni przykład z utworu. 
 

- komizm      _____________________        - np.:  
___________________________________________________________________________ 
 
- komizm      _____________________        - np.:  
___________________________________________________________________________ 
 
- komizm      _____________________        - np.:  
___________________________________________________________________________ 
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Tekst 2.  
Niektórzy - 
czyli nie wszyscy. 
Nawet nie większość wszystkich ale mniejszość. 
Nie licząc szkół, gdzie się musi, 
i samych poetów, 
będzie tych osób chyba dwie na tysiąc. 
 
Lubią - 
ale lubi się także rosół z makaronem, 
lubi się komplementy i kolor niebieski, 
lubi się stary szalik, 
lubi się stawiać na swoim, 
lubi się głaskać psa. 
 
Poezję - 
Tylko co to takiego poezja. 
Niejedna chwiejna odpowiedź 
na to pytanie już padła. 
A ja nie wiem i nie wiem i trzymam się tego 
Jak zbawiennej poręczy. 

Wisława Szymborska, Niektórzy lubią poezję 

 
Zadanie 5. (3 p.) 
a) Wskaż odmianę liryki, do której można zaliczyć Tekst 2.   
 
A. Zwrotu do adresata, osobista.  
B. Inwokacyjna, patriotyczna. 
C. Bezpośrednia, filozoficzna. 
D. Pośrednia, refleksyjna.  
 
b) Podaj nazwy i przykłady dwóch środków stylistycznych użytych w wierszu Niektórzy lubią 

poezję. Określ funkcję każdego z nich.  
- _________________________________, np.________________________________ 

funkcja:_______________________________________________________________ 

- _________________________________, np.________________________________ 

funkcja:_______________________________________________________________ 
 
Zadanie 6. (1 p.) 
Zinterpretuj ostatnie dwa wersy utworu Wisławy Szymborskiej, odnosząc się do antycznego 
filozofa i jego myśli. 
A ja nie wiem i nie wiem i trzymam się tego 
Jak zbawiennej poręczy. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
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Zadanie 7. (1 p.) 
W którym punkcie umieszczono tylko imiesłowy przymiotnikowe bierne? 

A. Sprzedany, czerwony, chwiejny, głaskany.  
B. Stawiany, trzymany, lubiany, zbawiony. 
C. Wykładany, zamykany, blaszany, barwiony. 
D. Piszący, zajęty, rzucany, wymagany. 
 
Zadanie 8. (1 p.) 
Wciel się w bohaterkę książki Ewy Nowak Yellow Bahama w prążki i rozwiń zdanie 
Na kamieniu leżała jaszczurka w wypowiedzenie wielokrotnie złożone, które zawiera 
imiesłowowy równoważnik zdania.  
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 
Zadanie 9. (2 p.) 
Wyjaśnij znaczenie tytułu książki Melchiora Wańkowicza Ziele na kraterze. Odwołaj się do 
symboliki dwóch jego elementów. Swoją wypowiedź zawrzyj w czterech zdaniach.  
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 
Zadanie 10. (2 p.) 
Uzasadnij, że Ziele na kraterze to utwór autobiograficzny. Sformułuj dwa argumenty poparte 
przykładami.  
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 
Zadanie 11. (1 p.) 
Od podanych nazwisk mężczyzn utwórz używane formy nazwisk ich żon i córek. 

nazwisko mężczyzny nazwisko żony  nazwisko córki 

Wańkowicz   

Sienkiewicz   
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Zadanie 12. (2 p.) 
Wreszcie przyszedł koniec roku szkolnego, a na następny rok Bucefał nie miał już wykładać. 
Wszedłszy na swoją ostatnią lekcję, zobaczył wzdłuż katedry rzuconą wiązkę pięciu róż 
na długich łodygach; trzy były białe i dwie czerwone.  

Melchior Wańkowicz, Ziele na kraterze 
 

a) Kim był Bucefał? 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 
b) Wyjaśnij symboliczne znaczenie sytuacji ukazanej w podanym fragmencie.  
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 
Zadanie 13. (2 p.) 
Nazwij poszczególne zdania składowe i wykonaj wykres podanego wypowiedzenia.   
Na pewno mnie Pani nie pamięta i nie dziwię się raczej, bo jestem tak nieciekawa,  
że z trudem zapamiętuję sama siebie.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zadanie 14. (1 p.) 
Podane fragmenty przeredaguj tak, by w całości stanowiły wypowiedź narratora.  
 
- Na mojej planecie nie ma tygrysów – zauważył Mały Książę.  
- Jesteście piękne, lecz próżne - powiedział im jeszcze. 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 
Zadanie 15. (1 p.) 
Zacytowane w zadaniu 14. fragmenty stanowią przykład mowy 

A. zależnej.                                           B. pozornie zależnej.                                         C. niezależnej. 
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Zadanie 16. (1 p.) 
Na czym polega baśniowość utworu Antoine’a de Saint-Exupéry’ego Mały Książę? Udzielając 
odpowiedzi, podaj trzy przykłady pochodzące z tego tekstu.  
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

Zadanie 17. (1 p.) 
Uzupełnij poniższe zdania. 

W utworze Sławomira Mrożka Baba występuje narracja_____________________________. 

Narrator to_________________ wydarzeń, jego wiedza jest __________________________, 

dlatego _____________________________ ocenia przestawione wydarzenia. 

 

Zadanie 18. (1 p.) 
Nawiązując do utworów Sławomira Mrożka, wyjaśnij w formie zdania złożonego, jak 
rozumiesz stwierdzenie: Groteska to deformacja rzeczywistości. 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

Zadanie 19. (1 p.) 
W utworze Henryka Sienkiewicza Quo vadis mamy do czynienia z konstrukcją świata 
przedstawionego na zasadzie kontrastu między światem ludzi z kręgu cezara a społecznością 
chrześcijańską. Uzasadnij to stwierdzenie, podając trzy elementy kontrastowe. 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

Zadanie 20. (1 p.) 
O których bohaterach jest mowa w poniższych fragmentach utworu Henryka Sienkiewicza 
Quo vadis? Wpisz, jak nazywała się postać. 
 

Fragment utworu Postać 

Witaj boski! Cezarze, imperatorze, witaj, zwycięski!  

Od najmłodszych lat przeprowadzał, co chciał, z namiętnością gracza, który nic 
nie rozumie, że może się coś nie udać i że trzeba się czego wyrzec. Karność 
wojskowa ujęła wprawdzie na czas jego samowolę, ale wszczepiła weń 
zarazem przekonanie, że każdy rozkaz, który wydawał niższym od siebie, musi 
być spełniony[…] 

 

Wyglądał strasznie. Resztki włosów na głowie pobielały mu zupełnie, w twarzy 
zakrzepł mu wyraz jakiegoś niezmiernego niepokoju, trwogi i pognębienia. 
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Zadanie 21. (4 p.) 
Wybierz jedną z postaci z zadania 19. i napisz notatkę na jej temat, uwzględniającą cztery 
istotne informacje o bohaterze. Twoja wypowiedź powinna liczyć minimum cztery zdania. 
Pamiętaj o poprawności językowej, ortograficznej i interpunkcyjnej. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 
Zadanie 22. (2 p.) 
Podaj dwie typowe cechy gwary podlaskiej. Do każdej z nich wskaż odpowiedni przykład. 
 
cecha:______________________________________________________________________ 
 
przykład:____________________________________________________________________ 
 
 
cecha:______________________________________________________________________ 
 
przykład:____________________________________________________________________ 
 
Zadanie 23. (5 p.) 

Podaj bohaterów lektur konkursowych, których można scharakteryzować, używając 
poniższych frazeologizmów. Krótko uzasadnij swój wybór. 
 
A. niedaleko pada jabłko od jabłoni - ___________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

B. jak Kuba Bogu, tak Bóg Kubie - _____________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

C. głos wołającego na puszczy - ______________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

D. w gorącej wodzie kąpany - ________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

E. odrodzić się jak Feniks z popiołów - __________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 
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Zadanie 24. (20 p.) 
Stajesz się na zawsze odpowiedzialny za to, co oswoiłeś. 
Napisz list otwarty skierowany do rówieśników, w którym odniesiesz się do powyższych słów. 
W swojej pracy odwołaj się do przykładów zaczerpniętych z dwóch lektur konkursowych. 
 
Twoja wypowiedź powinna liczyć minimum 200 słów. 
 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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Brudnopis (nie jest oceniany) 
 


