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WOJEWÓDZKI KONKURS HUMANISTYCZNY DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 

ETAP SZKOLNY  2010/2011 

Drogi Uczestniku! 

Test zawiera pytania z kilku humanistycznych dziedzin. Prosimy Cię, abyś uważnie 
przeczytał teksty wraz z poleceniami do nich a następnie wykonał wszystkie zadania. Masz 
na to 60 min. Powodzenia! 

TEKST ŹRÓDŁOWY I                                       

    Jonasz Kofta    Futbol* 

Futbol, futbol, yeah.. 

Futbol, futbol, futbol, 

przeżyjmy to jeszcze raz 

Gdy piłka w grze wyjdzie na strzał, 

śledzi jej lot cały świat. 

Piłka jest okrągła jak ziemski glob, 

jak ziemski glob 

Na świecie tym są takie dni, 

gdy niebo drży, bo padł gol. 

To był strzał, to jest szał, 

To jest sport, to sport 

Futbol, futbol, futbol 

w to dzisiaj gra cały świat, 

bo dobry mecz to piękna rzecz, 

wśród wielu szans twoja jest 

Czym jest futbol, futbol 

to każdy wie, każdy wie. 

Każdy, kto wie, co znaczy to 

zerwać się z miejsc, krzyknąć GOL! 

Gra jest grą, play is play 

Graj, graj fair, fair play. 

 

*są to słowa piosenki śpiewanej przez Marylę Rodowicz na otwarciu Mistrzostw Świata w 
Republice Federalnej Niemiec  w 1974 r. 
 
Zad. 1            

Piosenka „Futbol” stała się bardzo popularna wśród kibiców. Uzasadnij jednym zdaniem, 
dlaczego.          (2 pkt.)  
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………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

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

Zad. 2            

Wypisz z wiersza jedną metaforę (przenośnię) i napisz, jak ją rozumiesz.        (2 pkt.) 

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

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

Zad. 3                                                                                                                   

Wypisz wers, w którym ujawnia się osoba mówiąca w wierszu.     (1 pkt) 

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

Zad. 4                                                                                                                      

Na podstawie Tekstu I nazwij 3 emocje, które towarzyszą kibicom z wiersza. Zapisz je tylko 
w formie rzeczowników.          (2 pkt.) 

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

Zad. 5                                          

Wybitny polski piłkarz Włodzimierz Lubaoski otrzymał Nagrodę Fair Play w 1978 r. 
Opowiedz o sytuacji na boisku, dzięki której mógłby otrzymad taką nagrodę. (4 - 5 zdao)
           (5 pkt.) 

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

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

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

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

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

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

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

Zad. 6            

Ułóż dobre rady dla piłkarza grającego fair play. Zapisz je w formie 4 - 5 punktów.   (3 pkt.) 
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………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

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

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

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

TEKST ŹRÓDŁOWY II 

Michel Platini * Moje życie jak mecz 

To był taki mecz. Mecz o nic. Reprezentacja Francji grała towarzyskie spotkanie z 

niemiecką drużyną klubową. „Dla śmiechu”- jak mawiają dzieciaki w czasie przerwy na 

szkolnym boisku. Tymczasem publiczność potraktowała sprawę poważnie. Na paryski stadion 

Parc des Princes przyszło ponad czterdzieści tysięcy widzów. I wszyscy dali dowód swemu 

zniecierpliwieniu widząc, że nie jesteśmy w stanie ich usatysfakcjonować. Chcieli mieć 

widowisko za swoje pieniądze. 

Dziesiąta wieczorem. Zapowiadała się spokojna, sierpniowa noc, ciepła i bezchmurna. 

Tymczasem niebieski kolor nieba zmienił się wkrótce w czarny. 63. minuta meczu. Nasz 

przeciwnik, drużyna ze Stuttgartu, będąca sparing-partnerem, prowadziła 3:1. Byłem, a w 

każdym razie miałem być gwiazdą. A stałem się kozłem ofiarnym. Publiczność mnie, kapitana 

drużyny, wygwizduje. Publiczność krzyczy: „Platini z boiska”. Publiczność wrzeszczy: 

„Platini do domu”. 

* Michel Platini - zawodowy francuski piłkarz, trener i działacz sportowy, od 2007 r. 

prezydent UEFA 

Zad. 7           

Kto jest narratorem tego fragmentu?       (1 pkt) 

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

Zad. 8                                               

Wyjaśnij, co to znaczy byd:        (2 pkt.) 

a) piłkarską gwiazdą: 

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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b) kozłem ofiarnym: 

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

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

Zad. 9                 

Napisz ogłoszenie informujące o meczu opisanym w tekście II.     (5 pkt.) 

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

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

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

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

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

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

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

TEKST ŹRÓDŁOWY III 
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Zad. 10         

Obejrzyj rysunek satyryczny. Wyjaśnij  jednym zdaniem, dlaczego piłkarz w taki sposób 
tłumaczy przegraną drużyny.       (2 pkt.) 

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

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

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

Zad. 11  

Odszukaj trzy zdania, w których sprawozdawcy sportowi popełnili błędy i napisz je 
poprawnie.          (3 pkt.) 

 Obrooca wybił piłkę na tak zwany przysłowiowy oślep. 

 Nogi piłkarzy są ciężkie jak z waty. 

 Publicznośd daje pierwsze dowody uznania. 

 I znowu niecelne trafienie. 

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

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

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

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

Zad. 12 

Napisz list do rówieśnika, w którym przekonasz go, że futbol jest prawdziwie 
międzynarodowym sportem.       (0-12 pkt.) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

łącznie: 40 pkt. 

 

 

 

 


