
X 

  Kod ucznia Liczba punktów 

 
 

 

 
WOJEWÓDZKI KONKURS JĘZYKA POLSKIEGO 

DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH  
W ROKU SZKOLNYM 2021/2022 

STOPIEŃ REJONOWY 

 

 

 

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.  

HARPAGON 
I cóż, Kleancie, pomijając kwestię macochy, jak ci się wydaje ta młoda osoba? 
KLEANT 
Jak mi się wydaje? 
HARPAGON 
Tak, co sądzisz o jej obejściu, urodzie, wykształceniu? 
KLEANT 
Phi! 
HARPAGON 
Cóż zatem? 
KLEANT 
Jeśli mam mówić szczerze, muszę przyznać, żem się rozczarował. Robi wrażenie skończonej 
kokietki, figura dość niezręczna, uroda średnia, a rozumek nader pospolity. Nie myśl, ojcze, 
że mówię to, aby cię zniechęcić. Skoro ma być macocha, ta czy inna, to już wszystko jedno. 
HARPAGON 
Mówiłeś jednak przed chwilą… 
KLEANT 
Powiedziałem jej parę grzeczności w twoim imieniu, ojcze, aby ci zrobić przyjemność. 
HARPAGON 
Zatem nie masz do niej żadnej sympatii? 
KLEANT 
Ja? Ani trochę. 
HARPAGON 
Bardzo tedy żałuję; to niweczy pewien projekt, który urodził mi się w głowie. Patrząc na nią, 
zacząłem zastanawiać się nad moim wiekiem; pomyślałem, że świat miałby prawo bardzo 
głową kręcić, iż biorę za żonę tak młodą osobę. Ten wzgląd sprawił, iż postanowiłem odstąpić 
od zamiaru; że zaś już prosiłem o jej rękę i jestem poniekąd związany, byłbym ją oddał tobie, 
gdyby nie twoja tak wyraźna niechęć. 
KLEANT 
Mnie? 
HARPAGON 
Tobie. 
KLEANT 
Za żonę? 
HARPAGON 
Za żonę. 
KLEANT 
Posłuchaj, ojcze. To prawda, nie jestem zbyt zachwycony tą panienką, ale, aby ci zrobić 
przyjemność, gotów jestem zaślubić ją, jeśli każesz. 
HARPAGON 
Nie, synu, jestem rozsądniejszy, niż myślisz, nie chcę cię zmuszać wbrew skłonności. 

 
Molier, Skąpiec    https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/skapiec.html 

  

https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/skapiec.html
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Zadanie 1. (2 p.) 
Zaznacz, które z poniższych informacji dotyczących Skąpca Moliera są prawdziwe, a które 
fałszywe, wpisując przy każdej informacji znak X we właściwej kolumnie tabeli 
(Prawda/Fałsz). 
 

Informacja Prawda Fałsz 

Obaj bohaterowie, Kleant i Harpagon, w powyższym fragmencie Skąpca nie 
mówią o swoich prawdziwych zamiarach wobec Marianny. 

  

Ojciec i syn rozmawiają o Frozynie. 
  

Skąpiec Moliera jest utworem dramatycznym.  
  

W Skąpcu można wyróżnić tekst główny oraz didaskalia. 
  

Skąpiec to utwór zawierający elementy komedii charakterów.  
  

Molier napisał Skąpca w XIX w. 
  

 
Zadanie 2. (3 p.) 
a) Wybierz właściwe dokończenie zdania. 
Skąpiec Moliera to utwór 
A. patriotyczny. B. religijny. C. obyczajowy. D. filozoficzny.  

 
b) Podaj tytuł innej lektury konkursowej o podobnej problematyce co Skąpiec. Zapisz 

uzasadnienie swego wyboru w formie dwóch zdań złożonych. 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 
Zadanie 3. (2 p.) 
Wyobraź sobie, że Harpagon zrozumiał, jakie błędy popełnił w relacjach ze swymi dziećmi. 
Sformułuj trzy rady, które mógłby skierować do współczesnych rodziców. Każdej z nich nadaj 
formę zdania złożonego. 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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Zadanie 4. (2 p.) 
Podaj imię bohatera Skąpca wypowiadającego przytoczone niżej słowa. Zinterpretuj je w 2-3 
zdaniach, odnosząc się do treści utworu.   
Założę się, że gdy chodzi o pieniądze, nic tutaj nie wskórasz. To istny kamień, granit; gdyby 
człowiek konał w jego oczach, nie drgnąłby nawet. Słowem, pieniądze kocha 
więcej niż honor, cześć i cnotę. Żądać od niego pieniędzy, znaczy przyprawić go o konwulsje; 
ugodzić w śmiertelne miejsce, przeszyć mu serce, wydzierać wnętrzności. 
 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 
Zadanie 5. (1 p.) 
Uzasadnij, że Skąpiec Moliera to komedia. Sformułuj trzy argumenty: 
 
- __________________________________________________________________________ 

- __________________________________________________________________________ 

- __________________________________________________________________________ 

 
Zadanie 6. (1 p.) 
Wypowiedzenie Lękamy się, że nasze uczucia znajdą się w niezgodzie z twoim wyborem 
to przykład zdania złożonego 
A. współrzędnie łącznego. 
B. podrzędnie z podrzędnym dopełnieniowym. 
C. podrzędnie z podrzędnym podmiotowym. 
D. wielokrotnie. 
 
Zadanie 7. (2p.) 
Tata tymczasem połyka śniadanie, zbiera popisane notatki i wychodzi z tajemniczą miną. 
Mama, ciekawa, jak to kobiety, ogląda papiery porozrzucane po stoliku; widzi „Kurier 
Warszawski” z pozakreślanymi ogłoszeniami. 

a) Na podstawie powyższego cytatu podaj imiona i nazwiska występujących postaci oraz 
tytuł utworu, z jakiego pochodzi. 
___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

b) Nazwij rodzaj literacki utworu, z którego pochodzi powyższy fragment. Podaj trzy cechy. 

rodzaj: ______________________ 

cechy: 

-___________________________________________________________________________ 

-___________________________________________________________________________ 

-___________________________________________________________________________  
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Zadanie 8. (2 p.) 
Dopisz wyrazy podstawowe, nazwij rodzaje występujących formantów oraz określ ich 
funkcję. 
 

wyraz podstawowy wyraz pochodny nazwa formantu funkcja formantu 

 kwiatek   

 dzwon   

 
Tekst 2.  
Serce roście patrząc na te czasy! 
Mało przed tym gołe były lasy, 
Śnieg na ziemi wysszej łokcia leżał, 
A po rzekach wóz nacięższy zbieżał. 

Teraz drzewa liście na się wzięły, 
Polne łąki pięknie zakwitnęły; 
Lody zeszły, a po czystej woǳie 
Idą statki i ciosane łoǳie. 

Teraz prawie świat się wszystek śmieje, 
Zboża wstały, wiatr zachodny wieje; 
Ptacy sobie gniazda omyślają, 
A przede dniem śpiewać poczynają. 

Ale to grunt wesela prawego, 
Kiedy człowiek sumnienia całego 
Ani czuje w sercu żadnej wady, 
Przecz by się miał wstydać swojej rady. 

Jan Kochanowski Pieśń II (fragment)   https://wolnelektury.pl/media/book/pdf/piesni.pdf 

 
Zadanie 9. (3 p.) 
a) Nazwij odmianę liryki, do której można zaliczyć Tekst 2.  
A. Inwokacyjna, patriotyczna. 
B. Bezpośrednia, filozoficzna. 

C. Zwrotu do adresata, osobista.  
D. Pośrednia, refleksyjna.  

 
b) Podaj nazwy i przykłady dwóch środków stylistycznych użytych w Tekście 2. Określ 

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

_________________________________________________________________________ 

funkcja: __________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

- ___________________________, np.: _________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

funkcja: __________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

https://wolnelektury.pl/media/book/pdf/piesni.pdf
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Zadanie 10. (1 p.) 
Czy utwór, którego fragment stanowi Tekst 2., można nazwać hymnem? Uzasadnij swoją 
odpowiedź.  
 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 
Zadanie 11. (1 p.) 
Nazwij zjawiska fonetyczne zachodzące w podanych wyrazach. Zaznacz strzałkami ich 
kierunek. 
 
wszystko - ____________________________________________ 

patrząc - _____________________________________________ 

 
Zadanie 12. (3 p.) 
Wyobraź sobie, że bohater książki Ziele na kraterze pisze blog pod tytułem Rodzice i dzieci. 
W 4-6-zdaniowej wypowiedzi przedstaw wybraną sytuację, emocje (co najmniej dwa 
określenia) z nią związane oraz relacje rodzinne.  
 
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 
Zadanie 13. (1 p.) 
Podkreśl formę, która jest poprawna: 

pomarańcza / pomarańcz   widnokręg / widnokrąg     

gospodyni / gospodynia    żołądź / żołędź  



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

STOPIEŃ REJONOWY 

7 z 12 

Zadanie 14. (1 p.) 
Odczytaj przenośne znaczenie elementów noweli Henryka Sienkiewicza Latarnik. W tym celu 
wypełnij tabelę. 
 

Element Latarnika Znaczenie przenośne 

losy Skawińskiego  

książka Pan Tadeusz  

 
Zadanie 15. (2 p.) 
Zaznacz, które z poniższych informacji dotyczących przypowieści są prawdziwe, a które 
fałszywe, wpisując przy każdej informacji znak X we właściwej kolumnie tabeli 
(Prawda/Fałsz). 
 

Informacja Prawda Fałsz 

Przypowieści nie pochodzą z Ewangelii.   

Samarytanin był mieszkańcem Samarii.   

Lewita pomógł potrzebującemu Samarytaninowi.    

Niektóre ziarna posiane przez siewcę zostały wydziobane przez ptaki.   

Ziarna padały na grunt skalisty oraz między ciernie.   

Syn marnotrawny nie powrócił do ojca.   

 
Zadanie 16. (2 p.) 
Podaj cztery podobieństwa między utworami Adama Mickiewicza Reduta Ordona i Śmierć 
Pułkownika. 
 
- __________________________________________________________________________     

- __________________________________________________________________________  

- __________________________________________________________________________      

- __________________________________________________________________________  

 
Zadanie 17. (2 p.) 
Podaj autorów i tytuły utworów, do których odnoszą się podane sugestie. 
 
a) Poeta, który chętnie biesiaduje  - __________________________________________ 

b) Zapaśniczka i Jajogłowy  - ________________________________________________ 

c) Odyseusz i Syzyf w jednej postaci - _________________________________________ 

d) Starszy i młodszy brat  - __________________________________________________ 

e) Szkatułka w ogrodzie - ___________________________________________________ 

f) Bohater w leśnej chatce - _________________________________________________ 
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Tekst 3. 
Kiedy się obudziłem, ciocia Róża już była. Uśmiechała się. 
- Brawo, Oskarze, dobra robota. Dałeś im niezłego prztyczka. Ale skutek jest taki, że teraz 
mi zazdroszczą. 

E. E. Schmitt, Oskar i pani Róża 

 
Zadanie 18. (1 p.) 
W Tekście 3. została zastosowana narracja 
 

A. pierwszoosobowa, 

w której 

1. narrator nie ujawnia się. 

2. narrator jest świadkiem przedstawionych wydarzeń. 

B. trzecioosobowa, 
3. narrator z dystansem przedstawia wydarzenia. 

 
Zadanie 19. (2 p.) 
Odwołując się do znajomości całej lektury, przedstaw krótko dwoje bohaterów 
występujących w powyższym fragmencie (Tekst 3.). Podaj po dwie cechy ich charakteru wraz 
z uzasadnieniem. 
 
Oskar_______________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 
Pani Róża ___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 
Tekst 4. 
- Powiedz mi jak mnie kochasz. 
- Powiem. 
- Więc? 
- Kocham cię w słońcu. I przy blasku świec. 
Kocham cię w kapeluszu i w berecie. 
W wielkim wietrze na szosie, i na koncercie. 
W bzach i w brzozach, i w malinach, i w klonach. 
I gdy śpisz. I gdy pracujesz skupiona. 
I gdy jajko roztłukujesz ładnie - 
nawet wtedy, gdy ci łyżka spadnie. 
W taksówce. I w samochodzie. Bez wyjątku. 
I na końcu ulicy. I na początku. 
I gdy włosy grzebieniem rozdzielisz. 
W niebezpieczeństwie. I na karuzeli. 
W morzu. W górach. W kaloszach. I boso. 
Dzisiaj. Wczoraj. I jutro. Dniem i nocą. 
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I wiosną, kiedy jaskółka przylata. 
- A latem jak mnie kochasz? 
- Jak treść lata. 
- A jesienią, gdy chmurki i humorki? 
- Nawet wtedy, gdy gubisz parasolki. 
- A gdy zima posrebrzy ramy okien? 
- Zimą kocham cię jak wesoły ogień. 
Blisko przy twoim sercu. Koło niego. 
A za oknami śnieg. Wrony na śniegu. 
                                                       K.I. Gałczyński, Rozmowa liryczna 

 
Zadanie 20. (1 p.) 
Wyjaśnij tytuł Tekstu 4. 
 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 
Zadanie 21. (2 p.) 
Udowodnij, że Tekst 4. jest pisany językiem potocznym. Podaj dwa argumenty, poprzyj je 
cytatami z utworu. 
 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 
 
Tekst 5. 
Kochani ludożercy 
Nie patrzcie wilkiem 
Na człowieka 
Który pyta o wolne miejsce 
W przedziale kolejowym 
Zrozumcie 
Inni ludzie też mają 
Dwie nogi i siedzenie 
 
Kochani ludożercy 
Poczekajcie chwilę 
Nie depczcie słabszych 
Nie zgrzytajcie zębami 

Tadeusz Różewicz, List do ludożerców (fragment) 
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Zadanie 22. (2 p.) 
Wypisz z Tekstu 5. przykłady dwóch związków frazeologicznych, wyjaśnij ich znaczenie.  
 
- __________________________________________________________________________     

___________________________________________________________________________  

- __________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 
Zadanie 23. (1 p.) 
Jak rozumiesz określenie kochani ludożercy w Tekście 5.? 
 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 
Zadanie 24. (20 p.)  
Napisz przemówienie skierowane do koleżanek i kolegów, w którym przekonasz słuchaczy, 
że stwierdzenie: W ludziach jest więcej rzeczy, które zasługują na podziw niż na pogardę 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) 


