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ELIMINACJE DRUGIEGO ETAPU 

XI KONKURSU HUMANISTYCZNEGO 

DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 
 

7 stycznia 2014 r.  

 
Pytanie 1. (1 punkt) 

Wskaż poprawne dokończenie zdania. 

Nauki Mahometa zostały spisane w świętej księdze zwanej 

A. Weda. 

B. Tora. 

C. Koran. 

D. Biblia. 

 

PYTANIE 2. (1 punkt) 

Który z wymienionych poniżej władców nie był koronowanym królem Polski? 

A. Bolesław Śmiały 

B. Władysław Jagiełło 

C. Władysław Łokietek 

D. Bolesław Krzywousty 

 

PYTANIE 3. (1 punkt) 

Poniższe ilustracje przedstawiają władców Polski. Dopasuj do każdego obrazu imię 

władcy oraz wiek, w którym panował – wybierz z podanych odpowiedzi A-C poprawną.  

A. 1. Stefan Batory - XVII w.; 2. Jan III Sobieski – XVII w.; 3. Stanisław August 

Poniatowski – XIX w. 

B. 1. Stanisław August Poniatowski – XVIII w.; 2. Stefan Batory – XVI w.; 3. Jan 

III Sobieski – XVII w. 

C. 1. Stefan Batory – XVI w.; 2. Jan III Sobieski – XVII w.; 3. Stanisław August 

Poniatowski – XVIII w. 

 

PYTANIE 4. (3 punkty) 

Połącz imiona i nazwiska postaci z ich charakterystykami. Wybierz z odpowiedzi A-D  

zestaw przedstawiający prawidłowe przyporządkowanie. 
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a. dowódca wojsk Księstwa 

Warszawskiego 

b. ateński polityk z V w. p.n.e. 

c. autor „Mazurka Dąbrowskiego” 

d. pierwszy władca Polski 

e. twórca niepodległej Polski  

w 1918 r. 

f. pierwszy cesarz rzymski 

g. władca, który podzielił Polskę na 

dzielnice 

 

1. Mieszko I 

2. Oktawian August 

3. Bolesław Krzywousty 

4. Perykles 

5. Józef Poniatowski 

6. Józef Piłsudski 

7. Józef Wybicki 

 

ODPOWIEDZI: 

A. a5, b2, c7, d1, e6, f4, g3 

B. a1, b3, c2, d5, e6, f4, g7 

C. a5, b4, c7, d1, e6, f2, g3 

D. a7, b4, c5, d1, e3, f2, g6 

 

PYTANIE 5. (1 punkt) 

Wskaż poprawne dokończenie zdania. 

Wojna, którą toczył Kazimierz Jagiellończyk z Krzyżakami, została nazwana  

A. wojną siedmioletnią. 

B. wojną stuletnią. 

C. wojną trzynastoletnią. 

D. wojną trzydziestoletnią. 

*** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Louis de Silvestre, August III Sas, 1737, Galeria Obrazów 

Starych Mistrzów w Dreźnie. 

 

 

 



3 
 

PYTANIE 6. (1 punkt) 

Obraz przedstawia króla Polski Augusta III Sasa w stroju 

A. włoskim. 

B. francuskim. 

C. staropolskim. 

D. kozackim. 

 

PYTANIE 7. (1 punkt) 

Na błękitnej wstędze, przewieszonej przez lewe ramię króla, widnieje (przypinane również na 

lewej piersi) najstarsze i najwyższe polskie odznaczenie państwowe -  

A. Order Świętego Stanisława. 

B. Order Orła Białego. 

C. Order Virtuti Militari. 

D. Krzyż Walecznych. 

 

PYTANIE 8. (1 punkt) 

Ukazany na obrazie władca pochodził z  

A. Litwy. 

B. Saksonii. 

C. Czech. 

D. Węgier. 

 

PYTANIE 9. (1 punkt) 

August III Sas panował w Polsce 

A. w XVIII wieku. 

B. w XVII wieku. 

C. w XVI wieku. 

D. na przełomie XVII i XVIII wieku. 

*** 

PYTANIE 10. (5 punktów) 

Rozstrzygnij, czy poniższe stwierdzenia są prawdziwe, czy fałszywe. 

 

Lp. Stwierdzenie Prawda Fałsz 

1) 
Słowianie byli politeistami, a ich najważniejszy bóg nazywał się 

Światowid. 
X  

2) Pierwszym królem Polski był Mieszko I.  X 

3) 
Bolesław Krzywousty w testamencie z 1138 roku podzielił Polskę na 

dzielnice między swoich braci. 
 X 

4) 
Kazimierz Jagiellończyk zapoczątkował w Polsce panowanie dynastii 

Jagiellonów. 
 X 

5) 
Wyprawa Magellana jako pierwsza w historii świata zakończyła się 

opłynięciem kuli ziemskiej. 
X  

6) 

Ustrój panujący w Rzeczypospolitej od końca XV do końca XVIII 

wieku nazwano demokracją szlachecką, ponieważ szlachta była 

najbardziej uprzywilejowaną grupą społeczną w państwie. 

X  

7) 
Pochodzący z Francji Henryk Walezy został pierwszym polskim 

królem elekcyjnym. 
X  

8) 
Stanisław August Poniatowski – ostatni król Polski – założył w 

Warszawie Szkołę Rycerską. 
X  

9) 
Polacy podczas powstania styczniowego prowadzili głównie wojnę 

partyzancką. 
X  
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10) 
Józef Piłsudski, jako zwolennik walki przeciw państwom centralnym, 

przyczynił się do utworzenia w Rosji Legionów Polskich. 

 X 

 

PYTANIE 11. (1 punkt) 

Wskaż poprawne dokończenie zdania. 

Reformację, czyli ruch w Europie zmierzający do reformy Kościoła, zapoczątkował 

A. Marcin Luter. 

B.  Michał Anioł. 

C.  Mikołaj Rej. 

D.  Józef Piłsudski. 

 

PYTANIE 12. (1 punkt) 

Przeczytaj opis ceremonii i zaznacz poprawne dokończenie zdania.  
 

Podczas specjalnej ceremonii wasal otrzymywał lenno od seniora. Musiał przy tym uklęknąć 

przed seniorem i włożyć złożone dłonie w ręce seniora. Składał również seniorowi przysięgę 

wierności.  

 

Opis przedstawia  

A. akt lokacji.  

B. hołd lenny.  

C. rentę feudalną.  

D. pasowanie na rycerza. 

 

PYTANIE 13. (1 punkt) 

Poniżej wymienione zostały dynastie, które panowały w Polsce (Rzeczypospolitej). 

Zaznacz tę, która rządziła państwem polskim w czasie, kiedy Kolumb odkrywał 

Amerykę. 

A. Jagiellonowie 

B. Wazowie 

C. Piastowie 

D. Andegawenowie 

 

PYTANIE 14. (3 punkty) 

Przyporządkuj pojęciom a-f ich znaczenia spośród 1-6. Spośród odpowiedzi A-D 

wybierz zestaw przedstawiający prawidłowe przyporządkowanie. 

 

a. Nowy Świat 

b. wolna elekcja 

c. pańszczyzna 

d. sułtan 

e. husaria 

f. unia realna 

 

 

 

 

 

 

1. obowiązek wykonywania przez 

chłopa prac na polu szlachcica  

2. wybór króla przez polską szlachtę  

3. władca Turcji 

4. określenie ziem odkrytych przez 

Krzysztofa Kolumba 

5. rodzaj ciężkiej kawalerii polskiej 

epoki nowożytnej, której 

charakterystyczną cechą uzbrojenia 

były skrzydła 

6. związek dwóch państw, które mają 

wspólnego władcę, sejm, walutę, 

politykę zagraniczną 
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ODPOWIEDZI: 

A. a4, b2, c1, d3, e5, f6 

B. a1, b3, c2, d5, e6, f4 

C. a5, b4, c3, d1, e6, f2 

D. a6, b4, c5, d1, e3, f2 

 

PYTANIE 15. (1 punkt) 

Bohaterem walk o niepodległość Stanów Zjednoczonych był  

A. Tadeusz Kościuszko. 

B.  Józef Piłsudski. 

C. Bohdan Chmielnicki. 

D. Józef Wybicki. 

*** 

Jan Matejko, Rejtan - Upadek Polski, 1866.  Zamek Królewski w Warszawie. 

 

W pytaniach 16-18 wskaż poprawne dokończenie zdań związanych z powyższym 

obrazem. 

 

PYTANIE 16. (1 punkt) 

Zaprezentowany obraz nawiązuje w swej treści do wydarzeń związanych 

A. z I rozbiorem Polski. 

B. z Sejmem Czteroletnim. 

C. z powstaniem kościuszkowskim. 

D. z uchwaleniem Konstytucji 3 Maja. 

 

PYTANIE 17. (1 punkt) 

Wydarzenie, do którego nawiązuje obraz, miało miejsce w roku 

A. 1794. 

B. 1791. 

C. 1772. 

D. 1795. 
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PYTANIE 18. (1 punkt) 

Autor obrazu – Jan Matejko – żył i tworzył 

A. w XIX wieku. 

B. w XVII wieku. 

C. na przełomie XVIII i XIX wieku. 

D. w XVIII wieku. 

*** 

PYTANIE 19. (1 punkt) 

Wskaż poprawne dokończenie zdania. 

Wielka Emigracja to 

A. wyjazd Polaków do Stanów Zjednoczonych Ameryki w celach zarobkowych. 

B. uchodźstwo polityczno-patriotyczne Polaków po upadku powstania 

listopadowego. 

C. wyjazd Polaków z kraju w obawie przed prześladowaniami po powstaniu 

styczniowym. 

D. sezonowe wyjazdy zarobkowe Polaków z ziem zaboru austriackiego do państw 

ościennych. 

 

PYTANIE 20. (8 punktów) 

Podaj wiek, w którym zaszły poniższe wydarzenia z historii Polski i Europy.  

 

A. Powstanie listopadowe XIX 

B. Wynalazek druku (ruchomej czcionki) XV 

C. Zjazd gnieźnieński X 

D. Konstytucja 3 Maja XVIII 

E. Odzyskanie niepodległości przez Polskę XX 

F. Unia polsko-litewska w Lublinie XVI 

G. Potop szwedzki XVII 

H. Koniec epoki starożytnej V 

 

PYTANIE 21. (1 punkt) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Jean August Dominique Ingres, Cesarz Napoleon I, 1807.  

Musee de l’Armee w Paryżu. 
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Który element stroju Napoleona I nawiązuje do tradycji Cesarstwa Rzymskiego? 

A. wieniec z liści laurowych 

B. płaszcz z gronostajów 

C. miecz koronacyjny 

D. Order Legii Honorowej 

 

PYTANIE 22. (2 punkty) 

Zaznacz poprawny ciąg przyczynowo-skutkowy.  

A. konfederacja targowicka – powstanie kościuszkowskie – drugi rozbiór Polski – trzeci 

rozbiór Polski 

B.  konfederacja targowicka – drugi rozbiór Polski – powstanie kościuszkowskie – trzeci 

rozbiór Polski 

C. trzeci rozbiór Polski – konfederacja targowicka – drugi rozbiór Polski – powstanie 

kościuszkowskie 

D. powstanie kościuszkowskie – trzeci rozbiór Polski – konfederacja targowicka – drugi 

rozbiór Polski 

*** 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Artur Grottger, Kucie kos, z cyklu Polonia, 1863. Muzeum Sztuk Pięknych w Budapeszcie. 

 

W pytaniach 23-24 wskaż poprawne dokończenie zdań związanych z powyższym 

obrazem. 

 

PYTANIE 23. (1 punkt) 

Przedstawiona przez Artura Grottgera scena nawiązuje do powstania 

A. kościuszkowskiego. 

B. listopadowego. 

C. styczniowego. 

D. krakowskiego. 
 

PYTANIE 24. (1 punkt) 

Powstanie to wybuchło w roku   

A. 1863. 

B. 1794. 

C. 1830. 

D. 1846. 
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*** 
 

PYTANIE 25. (4 punkty) 

Obejrzyj fotografie, ilustrujące różne rodzaje broni, wykorzystywanej w okresie I wojny 

światowej. Każdej fotografii przyporządkuj właściwą nazwę lub właściwe nazwy.  

 

 
 

 
 

A. bomba lotnicza 

B. broń chemiczna 

C. czołg 

D. karabin maszynowy 

E. myśliwiec 

F. okręt podwodny 

G. U-Boot 

 

PYTANIE 26. (6 punktów) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stanisław Kaczor-Batowski, Wejście strzelców 

Józefa Piłsudskiego do Kielc w 1914 r., 1935. 

Muzeum Narodowe  w Kielcach (oddział: Pałac 

Biskupów Krakowskich). 

 

1) 2) 

3) 4) 

C B, D 

A, E F, G 
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Oceń prawdziwość każdego zdania.  

 

Lp. Stwierdzenie Prawda Fałsz 

A.  
Obraz przedstawia zdarzenie, które miało miejsce przed wybuchem  

I wojny światowej. 
 X 

B.  Jednym z przedstawionych na obrazie żołnierzy jest przyszły dowódca 

I. Brygady Legionów Polskich. 
X  

C.  
W sierpniu 1914 roku Kielce znajdowały się w granicach zaboru 

rosyjskiego. 
X  

D.  

W sierpniu 1914 roku Kwatera główna Józefa Piłsudskiego znajdowała 

się w obecnej siedzibie Muzeum Narodowego  

w Kielcach – Pałacu Biskupów Krakowskich. 

X  

E.  
Obraz jest jedyną zachowaną do dziś częścią malarskiego tryptyku, 

poświęconego marszowi Batalionu Kadrowego na Kielce.  
 X 

F.  

Stanisław Kaczor-Batowski walczył u boku Józefa Piłsudskiego o 

odzyskanie niepodległości i razem z innymi żołnierzami brał udział w 

wydarzeniu przedstawionym na obrazie.  

 X 

 

PYTANIE 27. (2 punkty) 

Mapa do zadania 21. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na mapie oznaczono literami A, B i C ziemie polskie pod zaborami w wieku XIX. 

Wybierz spośród podanych odpowiedź zawierającą prawidłową lokalizację na mapie 

ziem polskich zaboru rosyjskiego (Królestwo Polskie), pruskiego (Wielkie Księstwo 

Poznańskie) i austriackiego (Galicja). 

 

1) A - Galicja, B – Wielkie Księstwo Poznańskie, C – Królestwo Polskie. 

2) A - Królestwo Polskie, B - Wielkie Księstwo Poznańskie, C – Galicja. 

3) A - Wielkie Księstwo Poznańskie, B - Królestwo Polskie, C – Galicja. 
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PYTANIE 28. (1 punkt) 

Wybierz poprawne dokończenie zdania:  

Pierwotny pomnik Czynu Legionowego (rzeźba i cokół z 1938 r.), był wykonany z 

A. brązu i kamienia. 

B. gipsu i kamienia. 

C. kamienia – granitu z Janowej Doliny (Ukraina). 

D. drewna i kamienia. 

PYTANIE 29. (1 punkt) 

Kto był autorem pomnika Czynu Legionowego? 

A. Władysław Hasior 

B. Jan Raszka 

C. Kazimierz Gustaw Zemła 

D. Bronisław Chromy 

PYTANIE 30. (1 punkt) 

Co jest napisane na pomniku Czynu Legionowego? 

A. Kielce Marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu 

B. Nie zapomnimy Polacy 

C. Legionom Naród 

D. Jeszcze Polska nie zginęła... 

PYTANIE 31. (1 punkt) 

Wybierz poprawne dokończenie zdania:  

Portret Pawła Chościaka – Popiela namalowany jest 

A. techniką tempery na desce. 

B. techniką enkaustyki. 

C. farbami olejnymi na płótnie. 

D. akwarelami. 

PYTANIE 32. (2 punkty) 

Jakie ordery widać na portrecie Pawła Chościaka – Popiela? 

A. Gwiazdę Orderu Orła Białego 

B. Order św. Stanisława 

C. Order Złotego Runa 

D. Order Virtuti Militari 
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PYTANIE 33. (1 punkt) 

Wybierz poprawne dokończenie zdania:  

Staropolski strój męski składał się z 

A. żupana, onuc, spodni, wachlarza, buzdyganu. 

B. buzdyganu, kontusza, kołpaka, czepca typu fontange. 

C. butów z cholewami, onuc, żupana, kontusza, bielizny. 

D. żupana, gorsetu, koszuli, onuc, butów z cholewami. 

PYTANIE 34. (1 punkt) 

Wybierz poprawne dokończenie zdania:  

Kontynuacją sceny przedstawionej na obrazie ,,Wniebowzięcie Matki Boskiej” autorstwa 

Szymona Czechowicza są 

A. postacie przedstawione na freskach ściennych przy ołtarzu. 

B. postacie wyrzeźbione na sarkofagu. 

C. postacie wyrzeźbione na drzwiach tabernakulum stojącego przy ołtarzu. 

D. rzeźby w zwieńczeniu ołtarza, w którym umieszczony jest obraz.  

PYTANIE 35. (1 punkt) 

Wybierz poprawne dokończenie zdania:  

Obraz Szymona Czechowicza namalowany jest w technice 

A. tempery na desce. 

B. akwareli. 

C. enkaustycznej – technice woskowej. 

D. oleju na płótnie. 

PYTANIE 36. (2 punkty) 

Którzy z apostołów namalowani są przed sarkofagiem? 

A. św. Marek 

B. św. Jan Ewangelista 

C. św. Łukasz 

D. św. Paweł 

PYTANIE 37. (1 punkt) 

W którym roku Szymon Czechowicz namalował obraz ,,Wniebowzięcie Matki Boskiej”? 

A. 1894 

B. 1730 

C. 1683 

D. 1914 
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PYTANIE 38. (1 punkt) 

Wybierz poprawne dokończenie zdania:  

Sarkofag to 

A. szkatuła. 

B. ozdobna trumna. 

C. ołtarz kamienny. 

D. skrzynia ozdobna do przechowywania dokumentów kościelnych. 

PYTANIE 39. (1 punkt) 

Wybierz poprawne dokończenie zdania:  

Szymon Czechowicz namalował obraz  „Wniebowzięcie Matki Boskiej” w 

A. Kielcach. 

B. Rzymie. 

C. Paryżu. 

D. Warszawie. 

PYTANIE 40. (1 punkt) 

Wybierz poprawne dokończenie zdania:  

Na obrazie Szymona Czechowicza umieszczony jest jego podpis. Taki podpis artysty-autora 

dzieła nazywamy 

A. sygnaturą 

B. symbolem 

C. supraportą 

D. kontrapostem 

PYTANIE 41. (1 punkt) 

Wybierz poprawne dokończenie zdania: 

Suknia Matki Boskiej na obrazie Szymona Czechowicza układa się w kształcie  

A. litery U. 

B. litery S. 

C. litery J. 

D. litery C. 

PYTANIE 42. (2 punkty) 

W języku polskim samogłoski  

A. dzielimy na ustne i nosowe. 

B. wszystkie są dźwięczne. 

C. wszystkie są nosowe. 

D. dzielimy na dźwięczne i bezdźwięczne. 
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PYTANIE 43. (2 punkty) 

Jaką funkcję w wyrazie pani  pełni litera i?  

A. Jest tylko samogłoską i. 

B. Jest tylko zmiękczeniem poprzedzającej ją spółgłoski. 

C. Jest samogłoską oraz zmiękczeniem poprzedzającej ją spółgłoski. 

D. Jest tylko spółgłoską dźwięczną. 

PYTANIE 44. (1 punkt) 

Wyraz obyczaj składa się z 

A. 6 liter, 6 głosek i 3 sylab. 

B. 7 liter, 6 głosek i 3 sylab. 

C. 7 liter, 7 głosek i 2 sylab. 

D. 7 liter, 6 głosek i 2 sylab. 

PYTANIE 45. (1 punkt) 

W którym szeregu wyrazów zaznaczono poprawnie ich akcentowanie?   

A. namalować, czterysta, fizyka, matematyka, czytalibyśmy, tańczylibyśmy 

B. namalować, czterysta, fizyka, matematyka, czytalibyśmy, tańczylibyśmy 

C. namalować, czterysta, fizyka, matematyka, czytalibyśmy, tańczylibyśmy 

D. namalować, czterysta, fizyka, matematyka, czytalibyśmy, tańczylibyśmy 

PYTANIE 46. (4 punkty) 

Przyporządkuj podane przymiotniki do odpowiednich typów stopniowania. 

autobusowy, dobry, drewniany, gruby, grzeczny, mokry, płaski, zły [np. zły wynik] 

stopniowanie przymiotniki, które 

się nie stopniują regularne (proste) nieregularne opisowe 

grzeczny, gruby 

 

zły, dobry płaski, mokry autobusowy, 

drewniany 

 

PYTANIE 47. (3 punkty) 

Przyporządkuj podane związki wyrazowe do właściwych kategorii. 

autor powieści, moja nauczycielka, napisał powieść, szedł pod górę, tańczy lekko, zdolny 

uczeń 

związek zgody związek rządu związek przynależności 

moja nauczycielka,  

zdolny uczeń 

autor powieści,  

napisał powieść 

szedł pod górę,  

tańczy lekko 
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PYTANIE 48. (3 punkty) 

Przyporządkuj czasowniki do odpowiedniej kategorii.  

będziesz pisać, jechali, kupi, powiedziałem, przybyli, żegnali się 

czasowniki dokonane czasowniki niedokonane 

kupi, powiedziałem, przybyli będziesz pisać, jechali, żegnali się 

 

PYTANIE 49. (5 punktów) 

Przyporządkuj zdania do odpowiedniej kategorii.  

A. Basia zakwalifikowała się do finału konkursu ortograficznego.  

B. Głośno zachwalano przedstawienie.  

C. Napisał powieść „W pustyni i w puszczy”.  

D. Nie ma sukcesów bez pracy. 

E. Uczniowie i uczennice przystąpili do powiatowych eliminacji konkursowych. 

a)  Zdanie z podmiotem logicznym Nie ma sukcesów bez pracy. 

b)  Zdanie z podmiotem szeregowym Uczniowie i uczennice przystąpili  

do powiatowych eliminacji konkursowych. 

c)  Zdanie z podmiotem gramatycznym Basia zakwalifikowała się do finału 

konkursu ortograficznego.  

d)  Zdanie z podmiotem domyślnym Napisał powieść „W pustyni i w puszczy”.  

e)  Zdanie bezpodmiotowe Głośno zachwalano przedstawienie.  

 

PYTANIE 50. (3 punkty) 

Przypisz zdaniom a-d odpowiednie wykresy spośród 1-4. Spośród odpowiedzi wybierz 

zestaw przedstawiający prawidłowe przyporządkowanie. 

a. Podczas konkursu denerwowałam się, ale dobrze rozwiązałam zadania testowe.  

b. Uczyłem się systematycznie, więc na pewno zostanę finalistą konkursu.  

c. W szkole uczymy się i spotykamy z przyjaciółmi. 

d. Wybiorę się dziś do kina albo zostanę w domu.  

 

1.                        … 

 

2.                          > . . . > 

 

3.   

                        > . . . < 

 

4.   

                        < . . . > 
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ODPOWIEDZI 

A. c1, b2, a3, d4 

B. c3, b2, a1, d4 

C. c1, b4, a3, d2 

D. c2, b1, a3, d4 

PYTANIE 51. (1 punkt) 

Zaznacz zdania, w których poprawnie zastosowano znaki interpunkcyjne w skrótach.  

A. Na konferencję pt „Ziemie polskie w XIX w.” wyjechali prof. Andrzej Kowalski  

oraz dr Anna Bednarska.  

B. Na konferencję pt. „Ziemie polskie w XIX w.” wyjechali prof Andrzej Kowalski  

oraz dr. Anna Bednarska.  

C. Na konferencję pt. „Ziemie polskie w XIX w.” wyjechali prof. Andrzej Kowalski 

oraz dr Anna Bednarska.  

D. Na konferencję pt. „Ziemie polskie w XIX w” wyjechali prof. Andrzej Kowalski  

oraz dr Anna Bednarska.  

PYTANIE 52. (1 punkt) 

W którym szeregu poprawnie uporządkowano alfabetycznie nazwy powiatów, 

wchodzących w skład województwa  świętokrzyskiego? 

A. buski, jędrzejowski, kazimierski, kielecki ziemski, kielecki grodzki, konecki, 

opatowski, ostrowiecki, pińczowski, sandomierski, skarżyski, starachowicki, 

staszowski, włoszczowski 

B. buski, jędrzejowski, kazimierski, kielecki grodzki, kielecki ziemski, konecki, 

opatowski, ostrowiecki, pińczowski, sandomierski, skarżyski, starachowicki, 

staszowski, włoszczowski 

C. buski, jędrzejowski, kazimierski, kielecki grodzki, kielecki ziemski, konecki, 

opatowski, ostrowiecki, pińczowski, sandomierski, skarżyski, staszowski,  

starachowicki, włoszczowski 

D. buski, jędrzejowski, kazimierski, kielecki grodzki, kielecki ziemski, konecki, 

opatowski, ostrowiecki, sandomierski, skarżyski, starachowicki, staszowski, 

pińczowski, włoszczowski 

PYTANIE 53. (4 punkty) 

Przeczytaj poniższe zdania złożone podrzędnie. Określ rodzaj zdania podrzędnego - 

przyporządkuj każde zdanie A-D do odpowiedniej nazwy zdania podrzędnego  

w punktach 1-4. Uwaga! W zdaniach A-D dla ułatwienia zdanie podrzędne wyróżniono 

pogrubioną czcionką.  

A. Kiedy przeczytaliśmy lekturę, wybraliśmy się do kina na jej filmową adaptację.  

B. Podobało mi się, że lekturę przeczytali wszyscy uczniowie. 

C. Przeczytaliśmy lekturę, którą zachwalała nasza polonistka.  

D. Spodziewaliśmy się, że lektura będzie interesująca.  
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1.   zdanie podrzędne podmiotowe Podobało mi się, że lekturę przeczytali wszyscy 

uczniowie. 

2.  zdanie podrzędne dopełnieniowe Spodziewaliśmy się, że lektura będzie 

interesująca.  

3.  zdanie podrzędne przydawkowe Przeczytaliśmy lekturę, którą zachwalała nasza 

polonistka.  

4.  zdanie podrzędne okolicznikowe Kiedy przeczytaliśmy lekturę, wybraliśmy się 

do kina na jej filmową adaptację.  

 

PYTANIE 54. (3 punkty) 

Przyporządkuj rzeczowniki do odpowiednich kategorii. 

kot, królowa, mysz, pszenica, smutek, trzmiel, uczeń, wieża, wróbel, zegar 

a) żywotne osobowe b) żywotne nieosobowe c) nieżywotne 

królowa, uczeń kot, mysz, trzmiel, wróbel 

 

pszenica, smutek, wieża, 

zegar 

 

PYTANIE 55. (3 punkty) 

Zaznacz poprawnie zbudowane zdania – wpisz w pustą rubrykę obok każdego zdania 

znak B (błąd) lub P (poprawne).  

A.  Przeczytanie lektury zajęło mi tydzień. P Przeczytanie lektury zajęło mi 

tydzień czasu.  
B 

B. Jest 7 styczeń 2014 r. B Jest 7 stycznia 2014 r.  

 
P 

C. W naszej kamienicy mieszka trzynaście 

lokatorów. 
B W naszej kamienicy mieszka 

trzynastu lokatorów.  
P 

D. Cofając się do tyłu potrąciłem koleżankę.  

 
B Cofając się potrąciłem koleżankę.  P 

E. Po skończeniu szkoły podstawowej będę 

kontynuować naukę w gimnazjum. 
P Po skończeniu szkoły 

podstawowej będę kontynuować 

dalej naukę w gimnazjum. 

B 

 

PYTANIE 56. (1 punkt) 

W którym z niżej podanych zestawów znajdują się wyłącznie wyrazy pokrewne?  

A. pień, liść, owoc  

B. flora, zieleń, roślinność 

C. roślina, roślinka, ślina  

D. zielnik, zazielenić się, ziołowy 

*** 

Uwaga! W wersji online forma poszczególnych pytań może różnić się od widniejącej w prezentowanym teście 

(np. kolejność podpunktów do wyboru w pytaniu generuje się losowo, w niektórych zadaniach uczniowie 

dobierają odpowiedź z listy rozwijalnej itp.), co nie zmienia w żaden sposób treści merytorycznej zadań i ocen 

punktowych za ich wykonanie.  


