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WOJEWÓDZKI KONKURS JĘZYKA POLSKIEGO 

DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH  
W ROKU SZKOLNYM 2021/2022 

STOPIEŃ WOJEWÓDZKI  

 

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.  

Ogród Kapuletów. Wchodzi Romeo. 
 
ROMEO 
Drwi z blizn, kto nigdy nie doświadczył rany.  
 
Julia ukazuje się w oknie. 
 
Lecz cicho!  Co za blask strzelił tam z okna! 
Ono jest wschodem, a Julia jest słońcem! 
Wnijdź, cudne słońce, zgładź zazdrosną lunę, 
Która aż zbladła z gniewu, że ty jesteś 
Od niej piękniejsza; o, jeśli zazdrosna, 
Nie bądź jej służką! Jej szatkę zieloną 
I bladą noszą jeno głupcy. Zrzuć ją! 
To moja pani, to moja kochanka! 
O! gdyby mogła wiedzieć, czym jest dla mnie! 
Przemawia, chociaż nic nie mówi; cóż stąd? 
Jej oczy mówią, oczom więc odpowiem. 
Za śmiały jestem; mówią, lecz nie do mnie. 
Dwie najjaśniejsze, najpiękniejsze gwiazdy 
Z całego nieba, gdzie indziej zajęte, 
Prosiły oczu jej, aby zastępczo 
Stały w ich sferach, dopóki nie wrócą. 
Lecz choćby oczy jej były na niebie, 
A owe gwiazdy w oprawie jej oczu: 
Blask jej oblicza zawstydziłby gwiazdy 
Jak zorza lampę; gdyby zaś jej oczy 
Wśród eterycznej zabłysły przezroczy, 
Ptaki ocknęłyby się i śpiewały, 
Myśląc, że to już nie noc, lecz dzień biały.  
Patrz, jak na dłoni smutnie wsparła liczko! 
O! gdybym mógł być tylko rękawiczką, 
Co tę dłoń kryje! 
 
JULIA 
Ach! 
 
ROMEO 
Cicho! coś mówi. 
O! mów, mów dalej, uroczy aniele; 
bo ty mi w noc tę tak wspaniale świecisz 
jak lotny goniec niebios rozwartemu 
od podziwienia oku śmiertelników, 
które się wlepia w niego, aby patrzeć, 
jak on po ciężkich chmurach się przesuwa 
i po powietrznej żegluje przestrzeni.  
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JULIA 
Romeo! Czemuż ty jesteś Romeo! 
Wyrzecz się swego rodu, rzuć tę nazwę! 
Lub jeśli tego nie możesz uczynić, 
To przysiąż wiernym być mojej miłości, 
A ja przestanę być z krwi Kapuletów.  
 
ROMEO 
Mam–że przemówić czy też słuchać dalej? 
 
JULIA 
Nazwa twa tylko jest mi nieprzyjazna, 
Boś ty w istocie nie Montekim dla mnie. 
Jest–że Monteki choćby tylko ręką, 
Ramieniem, twarzą, zgoła jakąkolwiek 
Częścią człowieka? O! weź inną nazwę! 
Czymże jest nazwa? To, co zowiem różą, 
Pod inną nazwą równie by pachniało; 
Tak i Romeo bez nazwy Romea 
Przecież by całą swą wartość zatrzymał. 
Romeo! porzuć tę nazwę, a w zamian 
Za to, co nawet cząstką ciebie nie jest, 
Weź mię, ach! całą!  

William Szekspir, Romeo i Julia   https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/romeo-i-julia.html 

 

Zadanie 1. (2 p.) 

Zaznacz, które z poniższych informacji dotyczących fragmentu (Tekst 1.) oraz całego utworu 

Williama Szekspira Romeo i Julia są prawdziwe, a które fałszywe, wpisując przy każdej 

informacji znak X we właściwej kolumnie tabeli (Prawda/Fałsz). 

Informacja Prawda Fałsz 

Scena, której fragment zamieszczono jako Tekst 1., nazywana jest sceną 
balkonową. 

  

Rozmowa Romea i Julii z Tekstu 1. ma miejsce przed balem u Kapuletów.    

William Szekspir treść Romea i Julii oparł na znanym z literatury motywie 
nieszczęśliwej miłości. 

  

Akcja Romea i Julii  tak się potoczyła, że bohaterowie przytoczonego 
wyżej fragmentu zostali małżonkami. 

  

Synonimem słowa nazwa użytego w ostatniej wypowiedzi Julii (Tekst 1.) 
jest wyraz tytuł. 

  

Użyte w wypowiedzi Romea odniesienie do anioła nadaje Tekstowi 1. 
charakter religijny. 

  

 

  

https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/romeo-i-julia.html
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Zadanie 2. (3 p.) 

a) Zaznacz właściwe dokończenie zdania. 

Romeo i Julia to utwór należący do 

A. epiki.  B. liryki. C. dramatu. 

 

b) Podaj nazwę gatunku literackiego, jaki reprezentuje Romeo i Julia. Zapisz uzasadnienie, 

podając trzy argumenty w formie zdań. 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

Zadanie 3. (3 p.) 

a) Podkreślona w Tekście 1. wypowiedź stanowi przykład stylu  

A. potocznego. B. publicystycznego. C. artystycznego. D. naukowego. 

 

b) Podaj dwa wyróżniki tego rodzaju stylu i zobrazuj je przykładami zaczerpniętymi  
z podkreślonego fragmentu Tekstu 1.  
 

wyróżnik stylu przykład z tekstu 

  

  

 

Zadanie 4. (1 p.) 

Wskaż bohaterów Romea i Julii, których można scharakteryzować, używając poniższych 

frazeologizmów. Uzasadnij swój wybór w formie jednego zdania. 

 mieć ostry język - _________________________________________________________ 

 cel uświęca środki - ________________________________________________________ 
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Zadanie 5. (3 p.) 
Z Tekstu 1. wypisz przykłady środków stylistycznych i określ ich funkcję.  

nazwa środka 

stylistycznego 
przykład z tekstu funkcja 

metafora   

apostrofa   

symbol    

 
Zadanie 6. (1 p.) 
W wypowiedzi:  

Romeo i Julia spotykają się przypadkiem, przypadkiem Romeo staje się zabójcą 
Tybalta, a wreszcie ciągiem niezamierzonych przypadków są wydarzenia wiodące 
do śmierci głównych bohaterów. 

występują imiesłowy 
A. przymiotnikowy bierny i przysłówkowy współczesny. 
B. przymiotnikowy bierny i przymiotnikowy czynny. 
C. przymiotnikowe bierne. 
D. przymiotnikowe czynne. 
 
Zadanie 7. (2 p.)  
a) Podkreśl pary zdań pojedynczych, których (z zachowaniem poprawności) nie można 

przekształcić na zdanie złożone z imiesłowowym równoważnikiem zdania, stosując 
imiesłowy przysłówkowe.  
 
A. Pracował jako pilot. Wyrobił sobie doskonałą spostrzegawczość.  
B. Wytyczała nowe szlaki lotnicze. Spotkało go wiele przygód. 
C. Szukali nowych sposobów transportu poczty. Znaleźli metody dokonywania lotów 

zwiadowczych. 
D. Prowadzili obserwację asteroid. Zastali ich przy tym towarzysze podróży. 
E. Czytał dzieła starożytnego historyka Herodota. Poznawał obyczaje Rzymian. 
 

b) Wyjaśnij, dlaczego nie można dokonać takiego przekształcenia? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
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Zadanie 8. (2 p.) 

Odwołując się do świata przedstawionego Romea i Julii, wpisz odpowiednie nazwisko 

oraz nazwę miejscową w podanych formach gramatycznych. 

 

 M. l. poj. Ms. l. poj. 

nazwa 
osobowa 
(nazwisko) 

Romeo ___________________________ _____________________________ 

nazwa 
miejscowa 

Miejsce wygnania Romea -___________ _____________________________ 

 

Zadanie 9. (1 p.) 

Co łączy utwór Romeo i Julia i powieść Henryka Sienkiewicza Quo vadis? Wymień dwa 

elementy.  

 

1. _____________________________________________________________________ 

2. _____________________________________________________________________ 

 
Tekst 2. 
Obserwowałem most i afrykański niemal krajobraz dorzecza delty rzeki Ebro i myślałem 
o tym, ile czasu minie, zanim zetkniemy się z wrogiem. Nasłuchiwałem pierwszych odgłosów 
sygnalizujących owo zawsze tajemnicze zjawisko zwane kontaktem z nieprzyjacielem, 
a starzec wciąż siedział na swoim miejscu.     

Ernest Hemingway, Stary człowiek przy moście  

Zadanie 10. (1 p.) 
Jaką funkcję w konstrukcji całego utworu Stary człowiek przy moście pełni powyższy 
fragment (Tekst 2.)? 
 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 
Zadanie 11. (1 p.) 
Oceń prawdziwość poniższych sformułowań, wpisując przy każdej informacji znak X 

we właściwej kolumnie tabeli (Prawda/Fałsz).  

Informacja Prawda Fałsz 

Stary człowiek przy moście to opowiadanie, które można określić 
mianem literatury dokumentalnej. 

  

Narrator w opowiadaniu Stary człowiek  przy moście to dziennikarz 
zdający relację z  działań wojennych w Hiszpanii. 

  

Nazwisko Hemingway w trakcie odmiany przez przypadki ma takie 
same końcówki fleksyjne jak Scrooge.  
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Zadanie 12. (2 p.) 
- I nie macie żadnej rodziny? — spytałem, obserwując drugi brzeg, gdzie ostatnie 
furmanki pośpiesznie zjeżdżały ze skarpy. 
 

a) Zapisz, jakim typem wypowiedzi jest powyższy fragment – mową zależną czy niezależną.  

________________________________________________________________________ 

b) Przekształć powyższy fragment, używając mowy niezależnej lub zależnej.  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

Zadanie 13. (1 p.) 
Wypowiedzenie  

Obserwowałem most i afrykański niemal krajobraz dorzecza delty rzeki Ebro 
i myślałem o tym, ile czasu minie, zanim zetkniemy się z wrogiem. 

to zdanie wielokrotnie złożone, w którego skład wchodzi zdanie 

A. główne, imiesłowowy równoważnik zdania podrzędnego okolicznikowego, zdanie 
podrzędne dopełnieniowe, zdanie podrzędne okolicznikowe. 

B. główne, zdanie współrzędne łączne, zdanie podrzędne przydawkowe, zdanie podrzędne 
okolicznikowe. 

C. współrzędne łączne, zdanie główne, zdanie podrzędne dopełnieniowe, zdanie podrzędne 
okolicznikowe. 

D. główne, zdanie współrzędne łączne, zdanie podrzędne dopełnieniowe, zdanie podrzędne 
okolicznikowe.   
 

Tekst 3. 
Jakże się cieszę, 
że jesteś niebem i kalejdoskopem, 
że masz tyle sztucznych gwiazd, 
że tak świecisz w monstrancji jasności, 
gdy podnieść twoje wydrążone 
pół-globu 
dokoła oczu, 
pod powietrze. 
Jakżeś nieprzecedzona w bogactwie, 
łyżko durszlakowa! 

Piec też jest piękny: 
ma kafle i szpary, 
może być siwy, 
srebrny, 
szary – aż senny… 
a szczególnie kiedy 
tasuje błyski 
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albo gdy zachodzi 
i całym rytmem swych niedoskonałości 
w dzwonach palonych 
polano biało 
wpływa w żywioły 
obleczeń monumentalnych. 

Miron Białoszewski, Szare eminencje zachwytu 

Zadanie 14. (2 p.) 

a) Wyjaśnij znaczenie tytułu Tekstu 3. Odpowiedź zawrzyj w formie dwóch zdań. 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

b) Udowodnij, że jest to wiersz biały.  

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

Tekst 4. 
Jako oliwka mała pod wysokim sadem  
Idzie z ziemie ku górze macierzyńskim szladem, 
Jeszcze ani gałązek, ani listków rodząc, 
Sama tylko dopiro szczupłym prątkiem wschodząc; 
Tę, jesli ostre ciernie lub rodne pokrzywy 
Uprzątając, sadownik podciął ukwapliwy, 
Mdleje zaraz, a zbywszy siły przyrodzonej, 
Upada przed nogami matki ulubionej. 
Takci sie mej namilszej Orszuli dostało: 
Przed oczyma rodziców swoich rostąc, mało 
Od ziemie sie co wznióswszy, duchem zaraźliwym  
Srogiej śmierci otchniona, rodzicom troskliwym 
U nóg martwa upadła. O zła Persefono, 
Mogłażeś tak wielu łzam dać upłynąć płono? 
                                                                Jan Kochanowski, Tren V   https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/treny-tren-v.html 

Zadanie 15. (1 p.) 
Uzupełnij zdania. 

Tekst 4. to wiersz_____________, mający _____________________________sylab 

w każdym wersie. Występują w nim rymy_____________, _____________o układzie 

_____________ . 
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Zadanie 16. (2 p.) 
Zaznacz, które z poniższych informacji dotyczących Trenów Jana Kochanowskiego 
są prawdziwe, a które fałszywe, wpisując przy każdej informacji znak X we właściwej 
kolumnie tabeli (Prawda/Fałsz). 

Informacje Prawda Fałsz 

Jan Kochanowski nie tworzył w XVI w.   

Treny to gatunek, który powstał w baroku.   

Jan Kochanowski cykl trenów napisał po śmierci jedynej córki.   

W Trenie V występuje porównanie homeryckie.   

Treny były pisane językiem archaicznym dla samego twórcy.   

Treny Jana Kochanowskiego to dziewiętnaście liryków.    

 
Zadanie 17. (2 p.) 
Uzasadnij, że Pamiętnik z powstania warszawskiego Mirona Białoszewskiego to utwór 
autobiograficzny. Sformułuj dwa argumenty poparte przykładami. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 
Zadanie 18. (2 p.) 
Uzupełnij tabelę. Podaj dwa podobieństwa i dwie różnice między utworami Pan od przyrody 
Zbigniewa Herberta i Pamiętnik z powstania warszawskiego Mirona Białoszewskiego. 

podobieństwa różnice 

 

 

 

 

 

 

 

Zadanie 19. (2 p.) 
Odwołując się do opowiadania Śpiąca królewna Sławomira Mrożka, podaj dwie cechy 
groteski poparte przykładami z tekstu.  

1) _________________________________________________________________________

________________________________________________________________________               

2) _________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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Zadanie 20. (1 p.) 
Jakie zjawisko krytykuje Sławomir Mrożek w opowiadaniu Lew? Swoją odpowiedź poprzyj 
przykładem z utworu. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Zadanie 21. (1 p.) 
Uzupełnij informacje. 

Utwór Żona modna napisał Ignacy Krasicki, który żył i tworzył w epoce _______________, 

czyli w _______________wieku. Utwór pisany jest _______________. Autor w swoim 

utworze ośmiesza _____________________________________________________. Z tekstu 

wypływa _______________ . 

 

Zadanie 22. (2 p.) 
Udowodnij, że Żona modna jest typową satyrą. Podaj dwie cechy tego gatunku literackiego 
i zilustruj je przykładami z utworu Ignacego Krasickiego.  

1)__________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

2)__________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 
Tekst 5. 
Idź dokąd poszli tamci do ciemnego kresu 
po złote runo nicości twoją ostatnią nagrodę 
 
idź wyprostowany wśród tych co na kolanach 
wśród odwróconych plecami i obalonych w proch 
 
ocalałeś nie po to aby żyć 
masz mało czasu trzeba dać świadectwo 
 
bądź odważny gdy rozum zawodzi bądź odważny 
w ostatecznym rachunku jedynie to się liczy 
 
a Gniew twój bezsilny niech będzie jak morze 
ilekroć usłyszysz głos poniżonych i bitych 
 
niech nie opuszcza ciebie twoja siostra Pogarda 
dla szpiclów katów tchórzy – oni wygrają 
pójdą na twój pogrzeb i z ulgą rzucą grudę 
a kornik napisze twój uładzony życiorys 
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i nie przebaczaj zaiste nie w twojej mocy 
przebaczać w imieniu tych których zdradzono o świcie 
 
strzeż się jednak dumy niepotrzebnej 
oglądaj w lustrze swą błazeńską twarz 
powtarzaj: zostałem powołany – czyż nie było lepszych 
 
strzeż się oschłości serca kochaj źródło zaranne 
ptaka o nieznanym imieniu dąb zimowy 
światło na murze splendor nieba 
one nie potrzebują twego ciepłego oddechu 
są po to aby mówić: nikt cię nie pocieszy 
                                                                         Zbigniew Herbert, Przesłanie Pana Cogito 

 

Zadanie 23. (2 p.) 
Z Tekstu 5. wypisz fragment będący przykładem ironii. Wyjaśnij, jaką funkcję pełni 
w kontekście całego utworu.  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Zadanie 24. (20 p.)  
Napisz list otwarty skierowany do współczesnych ludzi, w którym przekonasz adresatów, 
że stwierdzenie: Jest całkiem obojętne, czy jesteśmy kimś znacznym, czy nie; ważne jest to, 
czy jesteśmy ludźmi jest zawsze aktualne. W swojej 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) 
 


