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XI KONKURS JĘZYKA POLSKIEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM 

ROK SZKOLNY 2013/2014 

Etap szkolny 

Wskazówki dla uczestnika 
 

1. Czytaj uważnie wszystkie teksty, w razie potrzeby powracaj do odpowiednich 

fragmentów. 

2. Przy każdym zadaniu została podana liczba możliwych do uzyskania punktów. 

3. Tak gospodaruj czasem, abyś spokojnie zredagował(a) dłuższą wypowiedź pisemną. 

Przeznacz na nią około 45 min.  

4. Przestrzegaj ram czasowych – na wykonanie pracy masz 90 minut. 

 

Powodzenia! 

 

 

 

Część I TEKSTY I WYRAŻENIA „Z DUSZĄ” - ROZSZYFROWYWANIE 

ZNACZEŃ 

 
1. Przeanalizuj fragmenty „Pana Tadeusza” A. Mickiewicza. Ustal, co jest do czego 

porównywane i jaka jest podstawa tego porównania.     0-2 

 

A. Pan Hrabia, zachwycony tak cudnym widokiem, 

     Stał cicho. Słysząc tętent towarzyszów w dali, 

     Ręką dał znak, ażeby wstrzymać konie; stali. 

     On patrzył z wyciągnięta szyją, jak dziobaty 

     Żuraw, z dala od stada gdy odprawia czaty, 

     Stojąc na jednej nodze, z czujnymi oczyma, 

     I by nie zasnąć, kamień w drugiej nodze trzyma. 

  

B. Jako wilk, obskoczony znienacka przy ścierwie,  

     Rzuca się oślep w zgraję, co mu ucztę przerwie,  

     Już goni, ma ją szarpać, wtem śród psiego wrzasku  

     Trzasło ciche półkurcze, wilk zna je po trzasku,  

     Śledzi okiem, postrzega, że z tyłu za charty  

     Myśliwiec wpół schylony, na kolanie wsparty,  

     Rurą ku niemu wije i już cyngla tyka;  

     Wilk uszy spuszcza, ogon podtuliwszy zmyka,  

     Psiarnia z tryumfującym rzuca się hałasem  

     I skubie go po kudłach, zwierz zwraca się czasem, 

     Spojrzy, klapnie paszczęką, i białych kłów zgrzytem  

     Ledwie pogrozi, psiarnia pierzcha ze skowytem:  

     Tak i Gerwazy z groźną cofał się postawą,  
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     Wstrzymując napastników oczyma i ławą,  

     Aż razem z Hrabią wpadli w głąb ciemnej framugi. 

 

Cytat Człon porównywany Człon porównujący Podstawa porównania 

 

A. 

   

 

B. 

   

 

2. Ustal, jakie dwa biblizmy (stałe związki frazeologiczne o rodowodzie biblijnym) 

skrzyżowano ze sobą, tworząc każdy z poniższych błędnych związków. 

 Zapisz poprawnie pełne brzmienie obu biblizmów i wyjaśnij ich uniwersalne znaczenie. 

 

A. judaszowe grosze                                                                                                               0-2 

1…………………………………………………………………………………………........…

2………………………………………………………………………………………………… 

znaczenie 1……………………………………………………………………………………… 

znaczenie 2.…………………………………………………………………………………… 

 

B. niewierny Samarytanin                                                                                                       0-2 

1…………………………………………………………………………………………………

2………………………………………………………………………………………………… 

znaczenie 1……………………………………………………………………………………… 

znaczenie 2.…………………………………………………………………………………… 

 

C. kainowy wyrok                                                                                                                    0-2 

1…………………………………………………………………………………………………

2………………………………………………………………………………………………… 

znaczenie 1……………………………………………………………………………………… 

znaczenie 2.…………………………………………………………………………………… 

 

 

D. owoc z nieba                                                                                                                      0-2 

1…………………………………………………………………………………………………

2………………………………………………………………………………………………… 

znaczenie 1……………………………………………………………………………………… 

znaczenie 2.……………………………………………………………………………………. 

 

 

3. Ignacy Krasicki  Lew pokorny 

 

Źle zmyślać, źle i prawdę mówić w pańskim dworze. 

Lew, chcąc wszystkich przeświadczyć o swojej pokorze, 

Kazał się jawnie ganić. Rzekł lis: „Jesteś winny, 

Boś zbyt dobry, zbyt łaskaw, zbyt dobroczynny". 

Owca widząc, że kontent, gdy liszka ganiła, 

Rzekła: „Okrutnyś, żarłok, tyran..."Już nie żyła. 
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A. Wypisz z utworu morał. 

 

………………………………………………………………………………………………0-1 

 

B. Zwierzęta w bajkach są alegoriami ludzkich cech. 

 

W bajce Krasickiego: 

 

 lis symbolizuje …………………………………………………………...................0-1. 

 owca symbolizuje……………………………………………………………………0-1  

 

C. Własnymi słowami dowiedź, jak w tekście ujawnia się: 

 

 fałsz lwa                                                                                                                     . 0-1 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………........................................ 

 nadużywanie siły                                                                                                       0-1 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

 4. Podaj cztery argumenty dowodzące, że powyższy utwór jest bajką.                                0-4 

A. 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

B.  

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

C.  

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

D.  

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 
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5. Przekształć bajkę Ignacego Krasickiego w krótkie opowiadanie, w którym zamienisz mowę 

niezależną w zależną.                                                                                                             0-2 

 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………. 

 

Część  II  Z JĘZYKIEM ZA PAN BRAT 

6. Wykonaj polecenia związane z poniższym zdaniem.  

 

Bohaterowie czasów minionych stają się często wzorami dla współczesnej młodzieży. 

 

A. Narysuj wykres zdania. Zapisz odpowiednie pytania przy strzałkach wskazujących związki 

znaczeniowe między wyrazami wypowiedzenia.       0-2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Uzupełnij tabelę. Nazwij dokładnie wszystkie części zdania i części mowy.                  0-4 

  

wyraz/ wyrażenie część zdania  część mowy/części mowy 
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7. Na bazie podanego zdania utwórz:        0-2 

A. zdanie współrzędnie złożone i określ rodzaj powstałego zdania. 

Bohaterowie czasów minionych stają się często wzorami dla współczesnej 

młodzieży………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………. 

B. zdanie podrzędnie złożone i określ rodzaj powstałego zdania. 

Bohaterowie czasów minionych stają się często wzorami dla współczesnej 

młodzieży………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………. 

 
8. Wyjaśnij, na czym polegają osobliwości w odmianie następujących rzeczowników:     0-4 

 

A. oko 

……………………………………………………………………………………….. 

B. człowiek  

……………………………………………………………………………………….. 

C. Amerykanin 

………………………………………………………………………………………. 

D. gimnazjum 

………………………………………………………………………………………. 

E. młodość 

……………………………………………………………………………………… 

F. drzwi 

……………………………………………………………………………………… 

G. kakao 

……………………………………………………………………………………… 

 

9. Podane wyrazy pogrupuj w zależności od miejsca, w którym są akcentowane.   0-3 

ludzie, śpiewałybyście, wypożyczać, gotowałby, gramatyka, pracowaliście, 

maszerowalibyście, osiemset, czytelniczka, domator, zrobiłbym, polityka 

 

A. akcent pada na przedostatnia sylabę ……………………………………………..  

……………………………………………………………………………………….. 

B. akcent pada na 3. sylabę od końca……………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………..…… 

C. akcent pada na 4. sylabę od końca ……………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………...... 
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Część III W BLISKIM KONTAKCIE Z CYTATAMI I GATUNKAMI 

 
10. Na podstawie podanych w tabeli cytatów wpisz: kto wypowiada przytoczone słowa, tytuł 

utworu, imię i nazwisko autora dzieła oraz gatunek i rodzaj, jaki reprezentuje.  

                       0-5 

 

A Cytat Bohater Tytuł utworu Autor Gatunek Rodzaj 

B. Jedną moją miłość, 

jaką dotąd znałam tam 

weszła, gdzie 

nienawiść zasiałam.  

Za późno i za wcześnie 

znany i nieznany- 

nienawiść kochanki 

wrogu mój kochanku. 

     

C. Mieczów ci u nas 

dostatek, ale i te 

przyjmuję jako wróżbę 

zwycięstwa, którą mi 

sam Bóg przez wasze 

ręce zsyła. 

 

     

D

. 

A ja pójdę uściskać 

kochaną szkatułkę. 

 

     

E. Poznaje się tylko to, co 

się oswoi. Ludzie mają 

zbyt mało czasu, aby 

cokolwiek poznać. 

 

     

F. Masz psie, masz 

draniu! Masz – za 

teatr, masz za 

inspektorskie zebrania, 

masz za literaturę! Tyś 

mnie chciał do siebie 

podobnym… 

 

     

 

11. Jan Kochanowski, Tren VIII  

Wielkieś mi uczyniła pustki w domu moim,  

Moja droga Orszulo, tym zniknieniem swoim!  

Pełno nas, a jakoby nikogo nie było: 

Jedną maluczką duszą tak wiele ubyło. 

Tyś za wszytki mówiła, za wszytki śpiewała,  

Wszytkiś w domu kąciki zawżdy pobiegała.  

Nie dopuściłaś nigdy matce się frasować  

Ani ojcu myśleniem zbytnim głowy psować,  



 7 

To tego, to owego wdzięcznie obłapiając 

I onym swym uciesznym śmiechem zabawiając.  

Teraz wszytko umilkło, szczere pustki w domu,  

Nie masz zabawki, nie masz rozśmiać się nikomu.  

Z każdego kąta żałość człowieka ujmuje, 

A serce swej pociechy darmo upatruje. 

 

A. Udowodnij, że powyższy tekst jest trenem. Podaj przynajmniej dwa argumenty             0-1 

 

…………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………… 

 

B. Wypisz z tekstu cytaty potwierdzające obecność podanych środków stylistycznych:       0-3 

 

a. apostrofa 

………………………………………………………………………………………………….. 

b. eksklamacja (wykrzyknienie) 

………………………………………………………………………………………………….. 

c. epitet 

………………………………………………………………………………………………….. 

d. wyliczenie 

………………………………………………………………………………………………..… 

e. metafora (przenośnia) 

…………………………………………………………………………………………………. 

 

12. Dokonaj analizy tekstu. Ustal wnioski na temat jego budowy. Spośród podanych poniżej 

stwierdzeń znajdź i podkreśl te, które odnoszą się do przeczytanego utworu.                        0-2 

                                      

 

A. Wiersz jest pisany trzynastozgłoskowcem. 

B. W wierszu nie pojawia się żadna przerzutnia. 

C. Zastosowano tu rymy krzyżowe. 

D. Obowiązuje parzysty układ rymów. 

E. Rymy są niedokładne. 

F. Dominują rymy żeńskie. 

G. Wiersz ma budowę stroficzną. 

H. Utwór rozpoczyna się apostrofą. 

I. Wiersz kończy się eksklamacją. 

 

 

 

 

 

13. Na podstawie tekstu wymień pięć cech Urszuli. Swoją wypowiedź poprzyj cytatami  0-2 
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…………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

 

14. Podaj tytuł dowolnej noweli Na podstawie podanego przykładu uzasadnij, że wskazany 

przez ciebie utwór nosi cechy typowe dla gatunku.      0-3 

 

Tytuł noweli:………………………………………………………………………………… 

 

A. Cecha noweli Uzasadnienie 

B. Ograniczona 

liczba bohaterów 

 

C. Rezygnacja z 

opisów 

 

D. Uproszczona 

charakterystyka 

postaci 

 

E. Jednowątkowa 

fabuła 

 

F. Punkt 

kulminacyjny 

 

G. Wyrazista puenta  

 

 

 

Część IV – INTRYGUJĄCY BOHATER W AKCJI 

 

15. Wybierz swojego ulubionego bohatera (z dowolnej dziedziny sztuk, rzeczywistego lub 

fikcyjnego) i przedstaw go w działaniu.          0-13 

Redagując pracę pamiętaj, aby: 

 przedstawić bohatera - kim jest i co robi, 

 opisać jego wygląd, kładąc nacisk na cechy szczególne lub charakterystyczne, 

 określić jego rolę w środowisku, w którym przebywa – jak buduje relacje z innymi, 

 uwzględnić jego przeżycia wewnętrzne – mile widziany monolog, 

 zaprezentować go w działaniu – jak podejmuje decyzje, jak rozwiązuje problemy, jak 

reaguje, 

 wyrazić swój stosunek do niego – za co go cenisz bądź nie. 

 

 Napisz swoją pracę na minimum 1,5 strony testu (Pamiętaj, że skreślenia nie są wliczane 

w objętość tekstu). 

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................
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