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WOJEWÓDZKI KONKURS JĘZYKA POLSKIEGO 

DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH  
W ROKU SZKOLNYM 2020/2021 

STOPIEŃ REJONOWY – 29.01.2021 

 

1.  Test konkursowy zawiera 23 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.  

CHÓR PTAKÓW 
Hej, sowy, puchacze, kruki, 
I my nie znajmy litości! 
Szarpajmy jadło na sztuki, 
A kiedy jadła nie stanie, 
Szarpajmy ciało na sztuki, 
Niechaj nagie świecą kości! 

WIDMO 
Nie ma, nie ma dla mnie rady! 
Darmo podajesz talerze, 
Co dasz, to ptastwo zabierze. 
Nie dla mnie, nie dla mnie Dziady!  
Tak, muszę dręczyć się wiek wiekiem, 
Sprawiedliwe zrządzenia boże! 
Bo kto nie był ni razu człowiekiem, 
Temu człowiek nic nie pomoże.  

CHÓR 
Tak, musisz dręczyć się wiek wiekiem, 
Sprawiedliwe zrządzenia boże! 
Bo kto nie był ni razu człowiekiem, 
Temu człowiek nic nie pomoże. 

Adam Mickiewicz, Dziady cz. II,  
https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/dziady-dziady-poema-dziady-czesc-ii.html 

Zadanie 1. (2 p.) 
Oceń prawdziwość poniższych sformułowań w odniesieniu do treści fragmentu oraz całego 
dramatu A. Mickiewicza Dziady cz. II . Wybierz P, jeśli sformułowanie jest prawdziwe, albo F 
– jeśli jest fałszywe. 

Ptaki nocne to dawni poddani złego pana, który przybywa na obrzęd pod 
postacią Widma. 

P F 

Warunkiem człowieczeństwa jest doznawanie m.in. przykrości, troski  
i cierpienia. 

P F 

Utwór Adama Mickiewicza jest dramatem klasycznym.  P F 

Dziady cz. II napisane są prozą. P F 

We fragmencie Dziadów cz. II występują m.in. rymy okalające.  P F 

Dziady cz. II napisał A. Mickiewicz, przebywając w Dreźnie. P F 
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Zadanie 2. (3 p.) 
a) Wybierz właściwe dokończenie zdania. 
Dziady cz. II to utwór 
A. patriotyczny. 
B. miłosny. 
C. żartobliwy. 
D. filozoficzny.  

 
b) Podaj tytuł innej lektury konkursowej o podobnej problematyce co Dziady cz. II. Zapisz 

uzasadnienie swego wyboru w formie dwóch zdań złożonych. 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 
Zadanie 3. (2 p.) 
Nawiązując do przesłania Dziadów cz. II, sformułuj trzy rady skierowane do współczesnego 
człowieka. Użyj trybu rozkazującego oraz zdań złożonych. 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Zadanie 4. (2 p.) 
Podaj imię bohatera dramatu A. Mickiewicza Dziady cz. II wypowiadającego przytoczone 
niżej słowa? Zinterpretuj je w 2-3 zdaniach, odnosząc się do treści utworu.   
Bo słuchajcie i zważcie u siebie, 
Że według bożego rozkazu: 
Kto nie dotknął ziemi ni razu, 
Ten nigdy nie może być w niebie. 
 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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Zadanie 5. (1 p.) 
Uzupełnij luki w zdaniu.  
Dziady cz. II zawierają motto zaczerpnięte przez Adama Mickiewicza z twórczości 
_______________________________, który żył i tworzył w epoce ____________________ .  
 
Zadanie 6. (1 p.) 
Wybierz właściwe dokończenie zdania:  Dziady cz. II Adama Mickiewicza to przykład dramatu 
… . 

Zaznacz A lub B i uzasadnienie spośród 1. - 3. 

 
Zadanie 7. (1 p.) 
Wypowiedzenie Kto nie dotknął ziemi ni razu, ten nigdy nie może być w niebie to przykład 
zdania złożonego 
A. współrzędnie łącznego. 
B. podrzędnie z podrzędnym dopełnieniowym. 
C. podrzędnie z podrzędnym podmiotowym. 
D. wielokrotnie złożonego. 
 
Tekst 2.  
Na gospodarza 
Posadziłeś mię wprawdzie nie nagorzej, 
Ale by trzeba mięsa dawać sporzej; 
Przed tobą widzę półmisków niemało, 
A mnie się ledwie polewki dostało. 
Diabłu się godzi takowa biesiada! 
Gościem czy świadkiem ja twego obiada! 
 

Jan Kochanowski, Na gospodarza,  
https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/fraszki-ksiegi-pierwsze-na-gospodarza.html 

 
sporzej – szybciej, prędzej 
polewka – zupa 
 
 
 
  

A.  klasycznego, 

ponieważ 

1.  zachowana jest jedność czasu, miejsca oraz 
akcji.  

  
2.  

obok postaci i zdarzeń realistycznych 
występują bohaterowie oraz wydarzenia 
fantastyczne.   romantycznego, 

B.   3.  przebieg akcji komentuje chór.  
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Zadanie 8. (2 p.) 
Treść fraszki Na gospodarza przybliż czytelnikowi, dokonując jej streszczenia przy użyciu 
współczesnej polszczyzny. Zredaguj 3-4 zdania. 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Zadanie 9. (2 p.) 
Podane cechy gatunkowe przypisz do właściwego gatunku literackiego.  
utwór jest wyraźnie melodyjny; tekst ma luźny charakter – może być poważny albo 
żartobliwy; nazwa wywodzi się z języka włoskiego; dosłownie oznacza gałązkę, a 
przenośnie – błahostkę, drobnostkę; występują powtórzenia, paralelizm składniowy i inne 
elementy nadające wierszowi rytmiczności; krótki tekst często kończy puenta; tytuł 
zazwyczaj zawiera przyimki na, do; pierwsza część tekstu jest zazwyczaj opisowa, a druga 
refleksyjna 
 

fraszka pieśń 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zadanie 10. (1 p.) 

Występujące w Tekście 2. wykrzyknienia  
A. stanowią formę stylizacji językowej. 
B. są rodzajem żartu językowego, który nadaje tekstowi lekkości.  
C. dają wyraz emocjom podmiotu lirycznego. 
D. podkreślają zadowolenie z zachowania gospodarza.  
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Zadanie 11. (4 p.) 
Wyobraź sobie, że jesteś autorem bloga Literatura bliżej nas. Zredaguj jego 5-6-zdaniowy 
fragment, w którym zachęcisz do przeczytania Cyberiady Stanisława Lema. Uwzględnij 
przesłanie płynące z utworu. Pamiętaj o poprawności tekstu. 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Zadanie 12. (2 p.) 
Do jakiego rodzaju literackiego możemy zakwalifikować utwór Antoine’a de Saint-
Exupery’ego Mały Książę? Podaj trzy cechy, które na to wskazują. 
Rodzaj: ________________________________ 

- __________________________________________________________________________ 

- __________________________________________________________________________ 

- __________________________________________________________________________ 

Zadanie 13. (2 p.) 
Wskaż dwa elementy, które świadczą o tym, że utwór Mały Książę ma charakter baśniowy. 
Uzasadnij swoją wypowiedź. 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Tekst 3.  

Zdarto żagle, stér prysnął, ryk wód, szum zawiei, 
Głosy trwożnéj gromady, pomp złowieszcze jęki, 
Ostatnie liny majtkom wyrwały się z ręki, 
Słońce krwawo zachodzi, z niém reszta nadziei. 

Wicher z tryumfem zawył; a na mokre góry, 
Wznoszące się piętrami z morskiego odmętu, 
Wstąpił geniusz śmierci i szedł do okrętu, 
Jak żołniérz, szturmujący w połamane mury.  

Ci leżą na pół martwi, ów załamał dłonie, 
Ten w objęcia przyjaciół żegnając się pada, 
Ci modlą się przed śmiercią, aby śmierć odegnać.  
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Jeden podróżny siedział w milczeniu na stronie 
I pomyślił: szczęśliwy, kto siły postrada, 
Albo modlić się umié, lub ma z kim się żegnać. 

Adam Mickiewicz, Burza, https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/sonety-krymskie-burza.html 

Zadanie 14. (3 p.) 
a) Nazwij odmianę liryki, do której można zaliczyć Tekst 3.  
A. Bezpośrednia, filozoficzna. 
B. Zwrotu do adresata, osobista.  
C. Inwokacyjna, patriotyczna. 
D. Pośrednia, refleksyjna.  
 
b) Podaj nazwy i przykłady dwóch środków stylistycznych użytych w Tekście 3. Określ 

funkcję każdego z nich.  
-___________________________, np.: __________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

funkcja: ____________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

-___________________________, np.: __________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

funkcja: ____________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Zadanie 15. (1 p.) 

Jakie zjawiska fonetyczne zachodzą w podanych wyrazach? Zaznacz strzałkami ich kierunek. 

przed - ______________________________________________ 

wstąpił - _____________________________________________ 

Tekst 4. 

Zaufałem drodze 
wąskiej 
takiej na łeb na szyję 
z dziurami po kolana 
takiej nie w porę jak w listopadzie spóźnione buraki 
i wyszedłem na łąkę stała święta Agnieszka 
- Nareszcie - powiedziała 
- Martwiłam się już 
że poszedłeś inaczej 
prościej 
po asfalcie 
autostradą do nieba - z nagrodą od ministra 
i że cię diabli wzięli 
                             Jan Twardowski, Zaufałem drodze 
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Zadanie 16. (1 p.)  
Uzupełnij: 

Tekst 4. jest wierszem __________________, czyli nie posiada rymów, a także wierszem 

____________________, świadczy o tym ___________________________ budowa.  

Zadanie 17. (2 p.)  
Jaki symbol pojawia się w Tekście 4.? Wyjaśnij jego znaczenie w kontekście utworu. 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Zadanie 18. (2 p.)  
Wypisz z Tekstu 4. przykłady dwóch  związków frazeologicznych, wyjaśnij ich znaczenie. 
 
-  __________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

-  __________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Zadanie 19. (1 p.) 
Akcje Małego Sabotażu to 

A.  wybijanie szyb w oknach fotografów, zniechęcanie publiczności do wizyt w kinach. 
B.  wysadzenie w powietrze pociągu pod Kraśnikiem, rozbrajanie Niemców. 
C.  rozwieszanie flag podczas świąt, odbicie więźniów na stacji w Celestynowie. 
D.  Akcja pod Arsenałem, zdjęcie tablicy z pomnika Kopernika. 

 
Zadanie 20. (2 p.) 
Na podstawie fragmentów tekstu Aleksandra Kamińskiego Kamienie na Szaniec  nazwij cechy 
jednego z bohaterów - Alka. Oceń postępowanie bohatera w przytoczonych sytuacjach. 
 

Cytat Cecha 
 

Ocena postępowania 

-Wytłuką nas jak kaczki, jeśli się nie 
przebijemy – mignęło w omdlewającej 
głowie Alka, gdy uświadomił sobie, że 
odwrót sekcji z powrotem ku Arsenałowi 
jest niedopuszczalny. 

  

Śmierć? Najprawdopodobniej ominie go 
tym razem. Ale gdyby przyszła - niech 
przychodzi. Niech śpieszy! Jest całkowicie 
gotów na jej przyjęcie. Tyle setek razy już 
o niej myślał, tak zawsze był na nią 
gotów, że zżył się z nią i niemal 
zaprzyjaźnił. 
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Zadanie 21. (2 p.) 
Odwołując się do utworu N. H. Kleinbaum Stowarzyszenie Umarłych Poetów, opisz w formie 
trzech zdań, jak bohaterowie realizują słowa Johna Keatinga: Sprawcie, by wasze życie było 
niezwykłe! Podaj przynajmniej dwa przykłady. 
 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 
Zadanie 22. (1 p.) 
Oceń prawdziwość poniższych sformułowań. Wybierz P, jeśli sformułowanie jest prawdziwe, 
albo F – jeśli jest fałszywe. 
 

Pierwszoplanową postacią jest nowy nauczyciel łaciny – John Keating. P F 

Pierwsza lekcja z nowym nauczycielem była początkiem zmian, jakie 
zaszły u uczniów Akademii Weltona.  P F 

Stowarzyszenie Umarłych Poetów było kontynuacją związku sprzed 
piętnastu lat.  P F 

 
Zadanie 23. (20 p.) 
Napisz przemówienie skierowane do koleżanek i kolegów, w którym przekonasz słuchaczy, że 
stwierdzenie: Umiej być przyjacielem, a znajdziesz przyjaciela jest zawsze aktualne. W swej 
pracy odnieś się do dwóch wybranych lektur konkursowych. Twoja wypowiedź powinna 
liczyć minimum 200 słów. 

 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Brudnopis (nie jest oceniany) 
 


