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WOJEWÓDZKI KONKURS PRZEDMIOTOWY Z JĘZYKA POLSKIEGO 

W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 

  

ETAP REJONOWY 

 
Instrukcja dla uczestnika konkursu 

 

Zanim przystąpisz do rozwiązywania zadań, uważnie przeczytaj poniższy tekst! Rozwiązania 

umieszczaj tylko na KARCIE ODPOWIEDZI.W prawym górnym rogu wpisz kod przydzielony  

przez komisję.  

Zadania zamknięte zawierają po cztery odpowiedzi: A, B, C, D. Zawsze tylko jedna z nich jest 

prawdziwa. Wskaż ją, zaznaczając znakiem X odpowiednią literę. Gdybyś się pomylił, weź omyłkowo 

zakreśloną odpowiedź w kółko, a następnie zaznacz znakiem X prawidłowe rozwiązanie. Poprawnie 

zaznaczone zadanie powinno wyglądać, np. tak: 

            A.                          B.                             C.                          D. 

 

Zadania otwarte rozwiązuj zgodnie z poleceniami. Udzielaj tylko tyle odpowiedzi, o ile jesteś 

proszony.  

Pisząc wypracowanie, pamiętaj, aby Twoja praca nie była krótsza niż ¾ wskazanego miejsca. Zapisy 

w brudnopisie nie podlegają ocenie.  

Na wykonanie wszystkich zadań masz 90 minut.  

                                                                                                 

Życzymy powodzenia! 

I. Test literacko – językowy  

1.W podanych skrótowcach poprawnie zaznaczono wszystkie sylaby akcentowane w podpunkcie: 

a) PE-SEL, Pa-fa-wag, ZA-iKS                                 c) Pa-fa-wag, PE-SEL, SGH (es-gie-ha), 

b) SGH (es-gie-ha), ZCHN(zet-cha-en),  POL-FA   d) ZCHN(zet-cha-en),  SGH (es-gie-ha),Pa-fa-wag 

2. Wskaż błędne połączenie wyrazowe: 

a) między Bogiem a prawdą                                           c) klnę się Bogiem 

b) Bogiem a prawdą                                                       d) klnę się słowem honoru. 

3. Wskaż poprawny związek frazeologiczny: 

a) nie zasypywać gruszek w popiele                              c) nie zasypiać gruszek w popiół 

b) nie zasypiać gruszek w popiele                                 d) nie zasypywać gruszek w popiół. 

4.Wskaż niepoprawny związek frazeologiczny: 

a) pisać z wielkiej litery                                                c) pisać wielką literą 

b) pisać od wielkiej litery                                             d) wszystkie formy są poprawne. 

5. Związki frazeologiczne wywodzące się z kultury rycerskiej znalazły się wyłącznie w podpunkcie: 

a) zbić kogoś z tropu, wygarbować komuś skórę,        c) zjeść z kimś beczkę soli, zwinąć chorągiewkę 

b) zażyć kogoś z mańki, wstępować w szranki,           d) rwać włosy z głowy, walić głową w mur. 

6. Formuła powitalna Witam sugeruje: 

a) uprzejmość nadawcy wobec odbiorcy                c) brak bliższych relacji miedzy nadawcą a odbiorcą 

b) wyższość nadawcy nad odbiorcą                        d) postawę spolegliwą nadawcy wobec odbiorcy. 

7.Poprawne formy miejscownika znajdują się w odpowiedzi:  

a) Arletcie, Traugucie, Narbucie,                                  c) Arlettcie, Traugutcie, Narbutcie 

b) Arlecie, Traugutcie, Narbucie,                                  d) Arlecie, Traugucie, Narbucie. 

8.Wskaż poprawne formy: 
a) w Kwidzyniu, w Zakopanem, w Nowym Mieście            c) w Kwidzynie, w Zakopanym, w Nowym Mieście 

b) w Kwidzynie, w Zakopanem, w Nowym Mieście            d) w Kwidzyniu, w Zakopanem, w Nowem Mieście. 

9.W którym podpunkcie znalazła się  forma niepoprawna: 

a) mewi, karpi, modliszczy                                           c) misi, karasi, ośmiorniczy 

b) ćmi, dzięcioli, żbiczy                                                d) w żadnym. 

10.Wskaż odpowiedź, w której znalazła się choć jedna błędnie utworzona nazwa mieszkańca: 

a) głogowianin, gniewianin, berlińczyk,                      c) Japończyk, Kongijczyk, Łemkinia, 

b) Kongijka, Łemek, Grek                                           d) Japończyk, Kongijka, londyńczyk. 
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11. Półtora to: 

a) zestawienie                                                              c) złożenie 

b) zrost                                                                        d) wyrażenie liczebnikowe. 

12. W wyrazie gałąź zachodzi jeden z  procesów  fonetycznych: 

a) ubezdźwięcznienie końcowowyrazowe                  c) uproszczenie grupy nosowej 

b) utrata dźwięczności w wygłosie                             d) wewnątrzwyrazowa utrata nosowości. 

13. W sformułowaniu zarówno…, jak… występują spójniki: 

a) interpunkcyjne                                                         c) podwojone 

b) podwójne                                                                 d) wspomagające. 

14. W przysłowiu Cztery gęsi, dwie niewieście narobiły jarmark w mieście:  

a) występuje niepoprawna odmiana przez przypadki  c) występuje niepoprawna liczba pojedyncza 

b) występuje archaiczna liczba podwójna                    d) upowszechniła się niepoprawna liczba mnoga. 

15. Niepoprawna forma gramatyczna znajduje się w podpunkcie: 

a) uwziąść się                                                                c) kładzony 

b) karnister                                                                    d) wszystkie formy są niepoprawne. 

16. Jedną rodzinę wyrazową tworzą następujące wyrazy: 

a) siostra, sioło,  siorbać                                               c) ksiądz, ksieni, księżyc 

b) ziemniak, ziemski, zielsko                                       d) pić, hulać, nadużywać. 

17. Przysłówek i zaimek przysłowny nie mogą pełnić w zdaniu funkcji: 

a) okolicznika                                                              c) podmiotu 

b) orzecznika                                                               d) dopełnienia. 

18. W zdaniu Pomysł kupienia rano kierownikowi na imieniny czekoladek z nadzieniem zgłosił na 

początku spotkania nasz kolega księgowy znający się na zwyczajach występuje: 

a) 5 z.z., 5z.rz., 4z.p.                                                   c) 4z.z., 6z.rz.,4 z.p. 

b) 6 z.z., 5z.rz., 3 z.p.                                                  d) 5z.z, 6 z.rz., 3 z.p. 

( z.z. – zw. zgody,  z.rz.- zw .rządu,  z.p. – zw. przynależności) 

19.Która odpowiedź błędnie charakteryzuje wskazaną bohaterkę Panien z Wilka: 

a) Julcia to matrona, która leniwie odpoczywa po obiedzie    c) Fela nie żyje od dziesięciu lat 

b) Kazia jest zajęta pracą w domu i w gospodarstwie             d) Zosia samotnie wychowuje syna.                         

20. Męski bohater Panien z Wilka to: 

a) Witold Rubin, dawny administrator majątku c) Wiktor Ruben, dawny zarządca i korepetytor panien,   

b) Witold Rubin, dawny właściciel majątku      d) Wiktor Ruben, dawny korepetytor  panien. 

21. W opowiadaniu J. Iwaszkiewicza Borsuk narrator: 

a) należy do świata przedstawionego                        c) zachowuje obiektywizm i epicki dystans 

b) nie należy do świata przedstawionego                  d) żadna odpowiedź nie jest poprawna.  

22. Wskaż fałszywą odpowiedź odnoszącą się do roli tytułowego borsuka: 

a) stanowi oś konstrukcyjną utworu                         c) przywołuje wspomnienia z przeszłości 

b) kształtuje relacje miedzy postaciami                   d) wskazuje na winę  jednego z bohaterów. 

23. Tytułowa poziomka w opowiadaniu J. Iwaszkiewicza: 

a) przywołuje refleksje o sąsiadach                         c) uświadamia upływający czas 

b) odsłania kulisy działań leśniczego                      d) wyraża podziw dla młodości. 

24. Narratorem w Poziomce nie jest: 

a) człowiek dojrzały                                                c) młodzieniec spędzający wakacje na wsi 

b) jeden z letników                                                  d) mężczyzna lubiący spacery. 

25. Realizm dialogów w utworze A. Czechowa Śmierć urzędnika został osiągnięty dzięki: 

a) naśladowaniu mowy potocznej, niedopowiedzeniom, wykrzyknieniom 

b) naśladowaniu mowy urzędniczej, długim zdaniom, ocenie postępowania 

c) wprowadzeniu archaizmów, wyrażeń i zwrotów specjalistycznych 

d) wprowadzeniu zdań oceniających, słownictwa rosyjskiego, poetyzmów.  

26.Końskie nazwisko w opowiadaniu A. Czechowa ekonom Jewsjeicz przypomniał sobie dzięki: 

a) chorobie konia                                                    c) bólowi zęba 

b)chęci zakupu owsa                                              d) wściekłemu psu. 

27.Według Z. Herberta Freud, w eseju Duszyczka, odczuwał poczucie winy z powodu: 

a) kompleksu ojca, niezbyt wykształconego          c) kompleksu starszego brata, optymisty 

b) kompleksu matki, osoby nadopiekuńczej          d) kompleksu  wobec zasadniczych kolegów.  
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28. Do wykrycia mordercy w utworze A. Christie nie przyczynił się następujący element : 

a) butelka wyrzucona przez okno                               c) zegarek Arleny 

b) kąpiel w wannie i odgłos spuszczanej wody         d) nożyczki na plaży. 

29. W eseju Lekcja łaciny bohater mówi: Zbliżała się pora owocobrania: w następnym roku mieliśmy 

przejść do Katullusa i Horacego. Ale wtedy wkroczyli barbarzyńcy. Byli nimi: 

a) Polacy nieznający łaciny                                        c) Wandalowie i Wizygoci 

b) Rzymianie pod wodzą Kogidumnusa                    d) żadna odpowiedź nie jest poprawna. 

30. Nieprawdziwe jest stwierdzenie wpisane w reportaż R. Kapuścińskiego Czarne jest piękne: 

a) chęć wyzbycia się kompleksu niewolnika to siła napędowa zmian 

b) bogactwo świata to wypadkowa działań ludzi wolnych 

c) niewolnicy przyczynili się do rozwoju i postępu cywilizacyjnego 

d) rdzenni mieszkańcy Afryki przyczynili się do rozwoju współczesnej kultury. 

31. Na mapie świata utworzonej w myślach przez Herodota nie ma: 

a) Arabii, Morza Czarnego, Kaukazu                       c) Chin, obu Ameryk,  Pacyfiku 

b) Afryki, Persji, Krety                                             d) Egiptu, Kyrenii, Morza Czarnego. 

32.Sak Dobrzyński , jeden z bohaterów Pana Tadeusza, dosłużył się w armii Napoleona stopnia: 

a) adiutanta                                                                c) kapitana 

b) kaprala                                                                  d) sierżanta. 

33.Sernicę w Soplicowie (Pan Tadeusz) przewrócili: 

a)Tadeusz, Wojski, Woźny, kuchcik                         c) Wojski, Protazy, kuchcik, ochmistrzyni 

b)Tadeusz, kuchcik, ochmistrzyni, Protazy               d) Wojski, Brzechalski, kuchcik, Protazy. 

34.Według planu Marii, Malwolia w scenie z listem (Wieczór Trzech Króli) mieli podglądać: 

a)Tobiasz, Chudogęba i Feste                                    c) Tobiasz, Chudogęba i Fabian 

b)Tobiasz, Chudogęba i Andrzej                               d) Tobiasz, Fabian i Błazen. 

 

Zadymka, Julian Tuwim 

Senność gęsta jak śnieg i krążąca jak śnieg 

Zasypuje śnieżnymi płatkami sennemi 

Bezprzyczynny mój dzień, bezsensowny mój wiek 

I te ślady bezładnych moich kroków po ziemi. 

 

Jeśli chcę, mogę spać; jeśli chcę mogę wstać, 

Siąść przy oknie z gazetą z zeszłego tygodnia 

Albo iść w senność dnia - wtedy inny, nie ja, 

Siedząc w oknie, zobaczę dalekiego przechodnia.  

 

Czy to dobrze, czy źle: tak usypiać we mgle? 

Szeptać wieści pośnieżne, podzwonne, spóźnione? 

Czy to dobrze, czy źle: snuć się cieniem na tle 

Kołującej śnieżycy i epoki przyćmionej? 

 

Śnieg pierzyną mi legł, wiek godziną mi zbiegł 

W białej drzemce, w puszystym przyprószonym spacerze 

Bezprzyczynny mój dzień, bezsensowny mój wiek 

Składam wierszom powolnym w ofierze. 

 

35.Rymy występujące w wierszu Tuwima nie pełnią funkcji: 

a) instrumentacyjnej                                                c) stylistycznej 

b) wierszotwórczej                                                  d) percepcyjnej. 

36.Wrażenie monotonii językowej poeta uzyskała dzięki: 

a) jednolitym rdzeniom wyrazowym                      c) rytmowi 

b) rymom                                                                 d) inwersji. 

37. W wierszu Zadymka dominującą rolę odgrywają skojarzenia: 

a) znaczeniowe i składniowe                                   c) głoskowe i mimetyczne 

b) dźwiękowe i dynamiczne                                    d)  żadna z odpowiedzi nie jest poprawna. 
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38.  Podmiot liryczny w wierszu Tuwima to: 

a) mężczyzna podziwiający krajobraz                  c) poeta, który odnajduje sens życia w tworzeniu 

b) anarchista niezadowolony z życia                    d) żadna z odpowiedzi nie jest poprawna. 

39. Śnieg pierzyną mi legł, wiek godziną mi zbiegł to przykład: 

a) peryfrazy                                                           c) antytezy 

b) paralelizmu składniowego                                d) alegorii. 

40. Strofa występująca  w wierszu  Zadymka to: 

a) kwartyna                                                           c) kwartant 

b) kwadryga                                                          d) tercyna. 

41. Sylaby akcentowane  podkreślają: 

a) walory muzyczne tekstu                                   c) znaczenie fonetyki 

b) dźwięki nosowe                                                d) brak wyraźnej linii melodycznej tekstu. 

42. Na melodyjność i rytmiczność wiersza nie wpływa: 

a) stały akcent                                                        c) nagromadzenie wyliczeń 

b) nagromadzenie powtórzeń                                d) metaforyzacja wypowiedzi. 

43. Instrumentacja głoskowa nie pełni jednej z wymienionych niżej funkcji: 

a) uwydatnienie walorów brzmieniowych mowy  c) podkreślenie celowości głoskowej kompozycji 

b) intensyfikowanie określonych dźwięków          d) podkreślenie wagi znaków diakrytycznych. 

44.Tytuły wierszy dla dzieci pióra Tuwima znajdują się w odpowiedzi: 

a) Rzepka, Okulary, Zosia Samosia                       c) Rzepka, Zosia Samosia, Kłamczucha 

b) Rzepka, Okulary, Samochwała                          d) Rzepka, Samochwała, Kłamczucha. 

45. Z wiersza Zadymka wypisz po jednym przykładzie: 

a) metafory 

b) wyliczenia 

c) neologizmu  

d) pytania retorycznego. 

 

 

 

IV. Wybierz jeden temat i zredaguj go w formie rozprawki. 

Samodzielnie sformułuj tezę i poprzyj ją właściwymi argumentami ze wskazanych utworów. Pamiętaj, 

że Twoja praca nie może być krótsza niż ¾ wyznaczonego miejsca.  

 

1. Przeszłość istniała w teraźniejszości (…), tworząc nieprzerwany strumień historii. Zredaguj 

rozprawkę, w której odwołasz się do utworów R. Kapuścińskiego, Z. Herberta i A. 

Mickiewicza. 

  

2. W świecie ludzkich postaw i namiętności… W formie rozprawki przedstaw zagadnienie, 

odwołując się do utworów A. Czechowa, J. Iwaszkiewicza i A. Christie.  

 

 

3. Różne rodzaje komizmu i ich funkcje. Rozwiń problem w formie rozprawki, odwołując się  

do Wieczoru Trzech   Króli, Pana Tadeusza i opowiadań Czechowa.   

 

 

 


