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ELIMINACJE SZKOLNE 

Wskazówki dla uczestnika 
 

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

odpowiednich fragmentów. 

 

2. Zwróć uwagę, że w niektórych zadaniach została określona liczba zdań 

lub argumentów. 

 

3. Przy każdym zadaniu została podana liczba możliwych do uzyskania 

punktów. 

 

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

                                                                                                                                                    Powodzenia!                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MYŚL Z HUMOREM   

Na dobry początek 

Tekst I 

 

Konstanty Ildefons Gałczyński  

TEATRZYK „ZIELONA GĘŚ” 

MA ZASZCZYT PRZEDSTAWIĆ  

„ŻARŁOCZNĄ EWĘ” 

 

Występują: 

WĄŻ, ADAM, EWA 

 

WĄŻ 

( podaje Ewie jabłko na tacy) 

   Ugryź i daj Adamowi. 

ADAM 

   (ryczy): 

   Daj ugryźć! Daj ugryźć! 

EWA 

   (zjada całe jabłko) 

WAŻ 

   (przerażony): 

   Co teraz będzie? 

ADAM 

   Niedobrze. Cała Biblia na nic. 

 

Kurtyna                                                                           1946 

 

                                                         



1. Wyjaśnij w 1 lub w 2 zdaniach, dlaczego Adam stwierdza: „Niedobrze. Cała Biblia na 

nic.”                                                                                                                             0-2 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

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

2. Ułóż dialog będący dalszym ciągiem przedstawionej historii. Pomiń ostatnią 

wypowiedź Adama („Niedobrze. Cała Biblia na nic.”). Utrzymaj się w obowiązującej 

konwencji.                                                                                                                  0-3 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

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

 

3. Wymień i wyjaśnij trzy cechy rodzaju literackiego, jaki reprezentuje utwór K. I. 

Gałczyńskiego:                                 

                                                                                                                                    0-1                                                                   

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

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

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

4. W tekście I występuje motyw jabłka. Podaj dwa przykłady innych utworów, w których 

pojawił się ten motyw i wyjaśnij jego symboliczne znaczenie.                                  0-2 

L.p. Tytuł utworu Znaczenie motywu 

1.   

2.   

 

 

5. Podaj jedno powiedzenie lub zwrot frazeologiczny związany z jabłkiem i wyjaśnij 

jego znaczenie.                                                                                                             0-1 



…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………... 

 

 

Noga nodze nierówna 

Tekst II         „O dwu nogach Pana Cogito” Zbigniew Herbert 

 

Lewa noga normalna 

rzekłbyś optymistyczna 

trochę przykrótka 

chłopięca 

w uśmiechach mięśni 

z dobrze modelowaną łydką 

 

prawa 

pożal się Boże –  

chuda 

z dwiema bliznami 

jedną wzdłuż ścięgna Achillesa 

drugą owalną 

bladoróżową 

sromotną pamiątką ucieczki 

 

lewa 

skłonna do podskoków 

taneczna 

zbyt kochająca życie 

żeby się narażać 

 

prawa 

szlachetnie sztywna 

drwiąca z niebezpieczeństwa 

 

tak oto 

na obu nogach 

lewej którą przyrównać można do Sancho Pansa 

i prawej 

przypominającej błędnego rycerza 

idzie 

Pan Cogito 

przez świat 

zataczając się lekko 

 

 



6. Jak rozumiesz imię bohatera wiersza? Pan Cogito, czyli kto? Wyjaśnij pochodzenie 

imienia.                                                                                                                        0-2 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……………………………… 

7. Każda z  nóg pana Cogito jest zupełnie inna.  Przyjrzyj się uważnie, w jaki sposób są 

przedstawione? Uzupełnij tabelę swoimi spostrzeżeniami.                                         0-4 

L.p. Polecenia Lewa noga Prawa noga 

1. Wybierz po 3 określenia 

lub wyrażenia 

charakteryzujące każdą z 

nóg 

  

2. Do jakich postaci 

literackich każda z nich 

jest porównana? 

  

3.  Jaki stosunek do życia 

symbolizuje każda z 

nich? 

  

4. Nazwij środek 

stylistyczny, który opiera 

się na zestawianiu 

przeciwieństw  

 

 

8. Rzeczownik „noga”  funkcjonuje w różnych frazeologizmach. Podaj jeden i zastosuj w 

zdaniu w taki sposób, aby oddać jego znaczenie.                                                       0-1 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

9. Która postawa wobec  życia symbolizowana przez jedną z nóg bardziej Ci odpowiada; 

prawa czy lewa, a może obydwie? Podaj 3 argumenty uzasadniające Twoje 

stanowisko.                                                                                                                  0-4 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………



…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………. 

10. Zbigniew Herbert stwierdził: „Poezja to nie rozpasana wyobraźnia, ale dyscyplina 

myślenia”. Wyjaśnij w dwóch zdaniach, jak rozumiesz tę  myśl.                             0-2 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………. 

Co mnie ściska za gardło? 

Tekst III                               „Dusiołek” Bolesław Leśmian 

Szedł po świecie Bajdała, 

Co go wiosna zagrzała –  

Oprócz siebie – wiódł szkapę, oprócz szkapy – wołu,  

Tyleż tędy, co wszędy, szedł z nimi pospołu. 

 

Zachciało się Bajdale 

Przespać upał w upale, 

Wypatrzył zezem ściółkę ze mchu popod lasem, 

Czy dogodna dla karku – spróbował obcasem. 

 

Poległ cielska tobołem 

Między szkapą a wołem, 

Skrzywił gębę na bakier i jęzorem mlasnął 

I ziewnął wniebogłosy i splunął i zasnął. 

 

Nie wiadomo dziś wcale,   

Co się śniło Bajdale? 

Lecz wiadomo, że szpecąc przystojność przestworza,  

Wylazł z rowu Dusiołek, jak półbabek 
1
 z łoża. 

 

Pysk miał z żabia ślimaczy –  

(Że też taki żyć raczy!) – 

A zad tyli, co kwoka, kiedy znosi jajo. 

Milcz, gębo nieposłuszna, bo dziewki wyłają! 

 

Ogon miał ci z rzemyka, 

                                                           
1
 Półbabek – kobieta podstarzała 



Podogonie zaś z łyka. 

Siadł Bajdale na piersi, jak ten kruk na snopie –  

Póty dusił i dusił, aż coś warkło w chłopie! 

 

Warkło, trzasło, spotniało! 

Coć się stało, Bajdało? 

Dmucha w wąsy ze zgrozy, jękiem złemu przeczy –  

Słuchajta, wszystkie wierzby, jak chłop przez sen beczy! 

 

Sterał we śnie Bajdała  

Pół duszy i pół ciała, 

Lecz po prawdzie niedługo ze zmorą marudził –  

Wyparskał ją nozdrzami, zmarszczył się i zbudził. 

 

Rzekł Bajdała do szkapy: 

Czemu zwieszasz swe chrapy? 

Trzeba było kopytem Dusiołka przetrącić, 

Zanim zdążył mój spokój w całym polu zmącić! 

 

Rzekł Bajdała do wołu: 

Czemuś skąpił mozołu? 

Trzeba było rogami Dusiołka postronić, 

Gdy chciał na mnie swej duszy paskudę wyłonić! 

 

Rzekł Bajdała do Boga: 

O, rety – olaboga! 

Nie dość ci, żeś potworzył mnie, szkapę i wołka, 

Jeszcześ musiał takiego zmajstrować dusiołka? 

 

 

11. Do jakiego gatunku literackiego należy tekst? Podkreśl  właściwą odpowiedź:       0-1 

 satyra 

 sonet 

 ballada 

 gawęda 

12. Utwórz 4 wyrazy bliskoznaczne do słowa „zmora”:                                                  0-2 

 ………………………………….. 

 ………………………………….. 

 ………………………………….. 

 ………………………………….. 

 

13. Uzupełnij tabelę nazwami i przykładami środków stylistycznych. Odwołaj się do  

wiersza B. Leśmiana  

                                                                                                                                     0-3 

L.p. Przykład  środka stylistycznego Nazwa środka 

stylistycznego 

1. Milcz, gębo nieposłuszna,…….  



2.  wykrzyknienie 

3. Warkło, trzasło, spotniało!  

4.  pytanie retoryczne 

5. Skrzywił gębę na bakier….  

6.  porównanie 

 

14. W jaki sposób wyobrażasz sobie dusiołka? Wykorzystaj elementy charakterystyki  

zawarte w wierszu oraz wzbogać opis o własne wyobrażenie. Swoją wypowiedź ujmij 

w 7-8 zdaniach.                                                                                                           0-6 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………. 

 

Czy wszystko jest głupstwem? 

 

Tekst IV              Jerzy Stokłosa „Łukasz i ta reszta” (fragment) 

Z pomocą całej rodziny udało mi się namówić Łukasza do rozmowy o lekturach, które 

go czekają  w szkole. 

- To są głupstwa! – przekonywał. – O czym tu mówić? 



„Głupstwa”. Z trudem znosiłem jego narzekania. 

- No co w tym takiego, że stary rybak złowił wielką rybę? Mnie to nie obchodzi... 

- Niełatwo ją złowił – wtrąciłem. 

- Ale co ja mam do tego – wykręcał się, a mnie ogarniało zdumienie, czy on naprawdę 

niczego w tym nie widzi. 

- To nie było leżenie z wędką nad brzegiem jakiejś rzeczki i leniwe czekanie, aż ryba 

weźmie, Łukaszu, to walka z ogromną siłą na oceanie... 

- No i nic z tego nie miał, łowił, łowił i wrócił z niczym, bo rekiny wszystko zjadły. 

- I nic w tym nie widzisz innego? 

- Nie! Bo niczego ciekawego tam nie ma. 

Ogarnął mnie smutek [...] 

- Wracamy do książek... Co powiesz o „Latarniku” Henryka Sienkiewicza? 

- Szkoda go, ale (...) tak się zaczytać w książkach, żeby z pracy wylecieć! Tego dzisiaj 

by nie było... No  i co to za książka? „Pan Tadeusz”. Same nudy. 

- Co ty pleciesz!- krzyknąłem resztkami cierpliwości. 

A Łukasz tokował dalej: 

- Czy to nie głupie, że ktoś stracił pracę, bo tak się zaczytał, że nie wiedział, co się z 

nim dzieje?! Czy to nie jest głupie? 

Patrzył na mnie szczerze o tym przekonany. A ja...? 

 

15. Wybierz jedną z książek, o których jest mowa w tekście i postaraj się przekonać 

Łukasza, że to nie same „głupstwa”. Podaj 3 argumenty uzasadniające Twoje 

stanowisko.                                                                                                                  0-2  

                                                                                                                                   

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

16. Nazwij zależności, jakie występują pomiędzy wyrazami:                                         0-1  

 lektura, lekturnik 

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

 lektura, utwór 

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

 lektura (pierwszego rozdziału), lektura (zadana do przeczytania) 

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

17. Poniższe niedokończone zdania uzupełnij orzecznikami wyrażonymi:                     0-1 

                         



 zaimkiem – Łukasz był   ............................................................................................ 

 porównaniem – On był   ............................................................................................ 

 rzeczownikiem – Został   ........................................................................................... 

 

18. Z  tekstu IV wypisz:                                                                                                    0-1  

 

a. zdanie pojedyncze rozwinięte 

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

b. zdanie podrzędnie złożone przydawkowe 

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

c. równoważnik zdania pytający 

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

Najwyższy czas 

Tekst V          Julio Cortázar  Wstęp do przepisów na temat nakręcania zegarka 

 (fragment książki pt. Opowieści o kronopiach i famach i inne historie, tłum. Zofia 

Chądzyńska) 

 Pomyśl, że kiedy ci ofiarowują zegarek, ofiarowują ci małe, ukwiecone piekło, 

łańcuch  z róż, więzienie z powietrza. Nie tylko dają ci zegarek, wszystkiego najlepszego, 

mamy nadzieję,  że będzie ci długo służył, bo jest dobrej marki, szwajcarski, z rubinową 

kotwiczką, nie tylko dają ci tego małego łupacza kamieni, którego przytwierdzisz sobie do 

przegubu ręki i będziesz prowadzał ze sobą. Dają ci – o czym nie wiedzą, najgorsze, że o tym 

nie wiedzą – dają ci nową, delikatną  i wrażliwą cząstkę ciebie, coś, co jest tobą, nie będąc 

twym ciałem, co trzeba przywiązywać do ciała rzemyczkiem, coś okropnego, co wczepia się 

w twoją dłoń. Dają ci konieczność nakręcania go co dzień, obowiązek nakręcania go, ażeby 

nie przestał być zegarkiem, dają ci obsesję sprawdzania dokładnej godziny na wystawach 

zegarmistrzów, w radio, przez telefon. Dają ci strach przed zgubieniem go, przed 

upuszczeniem na podłogę i stłuczeniem. Dają ci jego markę  i przeświadczenie, że jest to 

marka lepsza od innych, dają ci ochotę porównywania tego zegarka z innymi. Nie dają ci 

zegarka, ty jesteś prezentem, ciebie ofiarowują zegarkowi na urodziny.  

 

19. Wypisz z tekstu trzy metafory i wyjaśnij myśl zawartą w jednej z nich.                          0-2 

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

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

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

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

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



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

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

20. Jakie niebezpieczeństwo dla człowieka podkreśla powtarzająca się w tekście konstrukcja 

składniowa? Odpowiedz jednym zdaniem.                                                                          0-1                                                                           

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

21. Zakończ swoją pracę nad testem krótką wypowiedzią  podsumowującą Twój wysiłek. 

Zastosuj dwa z podanych frazeologizmów: cierpieć na brak czasu, czas ucieka, kawał czasu, 

szczęśliwi czasu nie liczą, ząb czasu.                                                                                   0-2                                                           

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


