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WOJEWÓDZKI KONKURS JĘZYKA POLSKIEGO  

DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH  
W ROKU SZKOLNYM 2021/2022 
STOPIEŃ SZKOLNY – 18.10.2021 

 

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. 
Co to jest radość? 
Niebo, kiedy nagle w kałuży zaświeci. 
Ciepły wiatr 
niespodziany, 
Co nam wybiega naprzeciw, 
I jeszcze: 
wcześnie rano chleb, 
kiedy słońce w ostrzu noża tuż obok. 
I ni stąd, ni zowąd, 
twój uśmiech, 
mój uśmiech. 
I tam w górze, dziko rozpędzony 
obłok. 
Radość mała 
i radość wielka: 
wielka jak sztandarów mokrych 
furkotanie, 
mała 
Jak czerwona kropelka 
biedronki 
na białym tulipanie.  
                                      Joanna Kulmowa, Co to jest radość? 

 
Zadanie 1. (2 p.) 
W formie dwóch zdań sformułuj przesłanie Tekstu 1. 
 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 
Zadanie 2. (2 p.) 
Jaki rodzaj literacki reprezentuje Tekst 1.? Podaj trzy jego cechy.  
 

1) nazwa rodzaju literackiego ___________________ 
 

2) cechy:  

- _________________________________________ 

- _________________________________________ 

- _________________________________________ 
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Zadanie 3. (2 p.) 
Scharakteryzuj na podstawie Tekstu 1. dwa rodzaje szczęścia. Każdy z nich opisz jednym 
zdaniem. 
 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 
Zadanie 4. (2 p.) 
Wypisz z Tekstu 1. po jednym przykładzie:  
 

1) zaimka: _________________________________________ 

2) przyimka: _______________________________________ 

3) spójnika: ________________________________________ 

4) przysłówka: ______________________________________ 
 
Zadanie 5. (2 p.) 
Z Tekstu 1. wypisz po jednym przykładzie środków stylistycznych. 
 

1) - epitet - ______________________________________________________________ 

2) - metafora - ___________________________________________________________ 

3) - ożywienie - ___________________________________________________________ 

4) - porównanie - _________________________________________________________ 
 
Zadanie 6. (2 p.) 
Do wymienionych nazw emocji dopisz ich synonimy oraz wyrazy o znaczeniu 
przeciwstawnym, które nie będą zawierać cząstki „nie”.  
 

synonim nazwa emocji wyraz o znaczeniu przeciwstawnym 

 
ciekawość 

 

 
duma 

 

 
sympatia 

 

 
radość 
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Tekst 2. 
Fraszki to wszytko, cokolwiek myślemy, 
Fraszki to wszytko, cokolwiek czyniemy; 
Nie masz na świecie żadnej pewnej rzeczy,  
Próżno tu człowiek ma co mieć na pieczy. 
Zacność, uroda, moc, pieniąǳe, sława, 
Wszystko to minie jako polna trawa; 
Naśmiawszy się nam i naszym porządkom, 
Wemkną nas w mieszek, jako czynią łątkom.1 

Jan Kochanowski, O żywocie luǳkim 

 
1Wemkną nas w mieszek, jako czynią łątkom — wsaǳą nas do worka jak kukiełki 
(marionetki, lalki) po przedstawieniu.  
 
Zadanie 7. (3 p.) 
a) Na podstawie fraszki O żywocie ludzkim uzupełnij poniższą notatkę. Używaj współczesnej 

polszczyzny; nie cytuj.   
 

Podmiot liryczny wypowiada się w imieniu ___________________________ . 

Dostrzega  _______________________ życia. Zdaje sobie sprawę, że cenione 

przez człowieka wartości, takie jak:  ______________, __________________, 

__________________,  ___________________, również przeminą. Dochodzi 

do wniosku, że człowiek jest _______________________________________________ . 

 
b) Występujący w Tekście 2. wyraz fraszka ma kilka znaczeń. Zbuduj dwa zdania, w których 

użyjesz go w różnych znaczeniach. 
 
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 
Zadanie 8. (1 p.) 
Zapisz łącznie bądź osobno. 

(na)pewno  __________________   (mini)piłka _________________ 

(na)prawdę _________________   ciemno(zielony) _______________ 
  



Wojewódzkie konkursy przedmiotowe organizowane dla uczniów szkół podstawowych woj. podlaskiego w r. szk. 2021/2022 

STOPIEŃ SZKOLNY 

5 z 10 

Zadanie 9. (4 p.) 
Podane frazeologizmy połącz z właściwie dobranym bohaterem lektur konkursowych. 
Uzasadnij swój wybór. 
 

frazeologizm autor i tytuł lektury bohater uzasadnienie 

mieć węża 
w  kieszeni 

   

mieć głowę 
na karku 

   

złamać dane 
słowo 

   

chodzić 
z  głową 
w chmurach 

   

 
Zadanie 10. (2 p.) 
Spośród podanych frazeologizmów wybierz i podkreśl dwa, które wywodzą się z mitologii 
greckiej. Użyj ich w zdaniach tak, by oddać przenośne znaczenie tych związków wyrazowych. 
 

zakazany owoc, znaleźć się między Scyllą a Charybdą, głos wołającego na puszczy,  

ikarowy lot, palić za sobą mosty, groch z kapustą, coś między bajki włożyć 
 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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Zadanie 11. (3 p.) 
Popraw błędy językowe w poniższych zdaniach. 
 

1) Będzie to podstawa dla dalszych rozmów. 

_____________________________________________________________________ 
 

2) Prelegent kontynuował dalej swój wykład. 

_____________________________________________________________________ 
 

3) Moja koleżanka w nowym płaszczu wygląda bardzo efektywnie. 

_____________________________________________________________________ 
 
Zadanie 12. (3 p.)  
Uzupełnij tekst informacjami dotyczącymi treści utworu Balladyna i znajomości gatunku 
literackiego. 
 
Autorem Balladyny jest ___________________________. Jest to utwór ________________. 

Składa się z ___________, podzielonych na ___________. Występuje tekst ______________ 

i ______________, czyli ______________. W utworze pojawiają się wydarzenia 

______________ i ______________. Akcja rozgrywa się w okolicach jeziora ______________ 

w _________________ czasie. Główną bohaterką jest Balladyna, żona ______________, 

siostra ______________. Tytułowa bohaterka za popełnione ______________ zostaje 

______________. Jest to zgodne z ______________ wierzeniami. 

 
Zadanie 13. (4 p.) 
W imieniu Bilba Bagginsa zredaguj podziękowanie skierowane do towarzysza/-y podróży 
(podaj jego/ich imię/imiona). Uwzględnij dwa wydarzenia przedstawione w powieści J.R.R. 
Tolkiena Hobbit, czyli tam i z powrotem.  
Pamiętaj o poprawności swojej wypowiedzi. 
 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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Zadanie 14. (2 p.) 
Uzasadnij pisownię wyrazów, wpisując do tabeli inne ich formy lub wyrazy pokrewne. Podaj 
przykłady wyrazów, których pisownię można uzasadnić tymi samymi zasadami, co pisownię 
podanych słów.  
 

wyraz inna forma lub wyraz pokrewny 
przykład innego wyrazu ilustrujący 

tę samą zasadę 

brzuch    

uważny    

rowerzysta    

siódemka   

 
Tekst 3. 
Te właśnie rzeczy skusiły smoka Smoki jak wiadomo kradną złoto i klejnoty ludziom elfom 

i krasnoludom gdziekolwiek się da strzegą swoich łupów do ostatniego tchu czyli na wieki 

bo nie umierają chyba że je ktoś zabije ale nie umieją się nimi cieszyć nie używają z nich nic 

bodaj miedzianego pierścionka Smoki wcale nie odróżniają pięknej roboty od partactwa 

chociaż dobrze się zazwyczaj znają na rynkowej cenie przedmiotów Same też nic nie potrafią 

zrobić nie umieją nawet zreperować obluzowanej łuski na własnym pancerzu 

John Roland Reuel Tolkien, Hobbit, czyli tam i z powrotem 

 
Zadanie 15. (3 p.) 
Uzupełnij Tekst 3. znakami interpunkcyjnymi.  
 
Zadanie 16. (1 p.) 
Podkreślony w Tekście 3. wyraz podziel na: 
 

1) litery: ___________________________________ 

2) głoski: __________________________________ 

3) sylaby: __________________________________ 
 
Zadanie 17. (2 p.)  

Jutro nasza klasa idzie do miejscowego kina. 
 

a) Zaznacz poprawny szereg (A, B, C lub D) dotyczący rozbioru logicznego powyższego 
zdania:  
A. przydawka, przydawka, dopełnienie, orzeczenie, przydawka, okolicznik. 
B. okolicznik, przydawka, dopełnienie, orzeczenie, przydawka, okolicznik. 
C. okolicznik, okolicznik, podmiot, orzeczenie, przydawka, przydawka. 
D. okolicznik, przydawka, podmiot, orzeczenie, przydawka, okolicznik. 

 
b) W powyższym zdaniu związek klasa idzie to związek 

A. główny. B. poboczny. C. przynależności. D. rządu. 
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Zadanie 18. (1 p.)  
Wyrazy akcentowane na trzecią sylabę od końca znajdują się w szeregu: 

A. biblioteka, liceum, siedemset. 
B. fizyka, czterysta, narysowaliśmy. 
C. czekalibyście, fabuła, wicekról. 
D. arcymistrz, minimum, technikum. 

 
Zadanie 19. (2 p.)  
Jaki rodzaj narratora występuje w utworze Opowieść wigilijna? Podaj dwie informacje 
na temat tego typu narratora. 
 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 
Zadanie 20. (3 p.)  
Zredaguj trzy informacje o głównym bohaterze Opowieści wigilijnej, zgodnie z treścią 
utworu, w formie 

a) zdania pojedynczego. 
 
_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

b) równoważnika zdania. 
 
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

c) zdania złożonego. 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 
Zadanie 21. (1 p.)  
Na podstawie tekstu Felix, Net i Nika oraz Gang Niewidzialnych Ludzi uporządkuj 
chronologicznie wydarzenia. 

 

wydarzenie numer 

Nawiedzony strych.  

Wizyta Świętego Mikołaja.  

Ferie w Zakopanem.  

Pierwszy dzień w gimnazjum.   
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Zadanie 22. (3 p.)  
Zaznacz, które z poniższych informacji dotyczących ballad Adama Mickiewicza są prawdziwe, 
a które fałszywe, wpisując przy każdej informacji znak „X” we właściwej kolumnie tabeli 
(Prawda/Fałsz). 

informacja Prawda  Fałsz  

Ballada jest gatunkiem dramatycznym, opartym na wierzeniach ludowych.   

Ballady Adama Mickiewicza to utwory stroficzne.    

Świtezianka nie chciała sprawdzić wierności Strzelca.   

Strzelec był prawdomówny i szczery.   

Bohaterka ballady Pani Twardowska jest żoną Mefistofelesa.   

Mistrz Twardowski to postać autentyczna.   

Wydarzenia w balladzie Powrót taty przestawione są chronologicznie.   

Powrót taty to tekst fantastyczny, pełen magii i czarów.   

 
Zadanie 23. (10 p.) 
Napisz krótki list (10-12 zdań), w którym zachęcisz do przeczytania jednej z lektur 
konkursowych. W swojej wypowiedzi przywołaj informacje dotyczące bohatera utworu 
(przynajmniej cztery różne informacje). Pamiętaj o wyróżnikach listu oraz poprawności 
swojej wypowiedzi. 
 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

Brudnopis (nie jest oceniany) 
 


