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Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy 

z języka polskiego dla uczniów szkół podstawowych 

województwa kujawsko-pomorskiego 

 

Etap wojewódzki – 18 III 2017 r. 

 

Kod ucznia: ………………….………..                                            

 

 

Instrukcja dla ucznia 
 

Zanim przystąpisz do rozwiązywania testu, przeczytaj uważnie poniższą instrukcję.  

 

1. Wpisz w wyznaczonym miejscu powyżej i na karcie odpowiedzi swój kod ustalony 

przez Komisję Konkursową. Nie wpisuj swojego imienia i nazwiska. 

2. Przed rozpoczęciem pracy sprawdź, czy twój arkusz testowy jest kompletny. Niniejszy 

arkusz testowy składa się z 6 stron i zawiera 30 zadań. Karta odpowiedzi składa się z 7 

stron. Jeśli zauważysz jakiekolwiek braki lub błędy w druku, zgłoś je natychmiast 

Komisji Konkursowej. 

3. Przeczytaj uważnie i ze zrozumieniem polecenia i wskazówki do każdego zadania. 

4. Odpowiedzi zapisuj długopisem z czarnym lub niebieskim tuszem na karcie 

odpowiedzi. 

5. Dbaj o czytelność pisma i precyzję odpowiedzi. W zadaniach wielokrotnego wyboru 

poprawne odpowiedzi zaznaczaj zgodnie z poleceniem. Odpowiedzi do zadań otwartych 

zapisuj w wyznaczonych miejscach. 

6. Nie używaj korektora. Jeżeli pomylisz się, błędną odpowiedź otocz kółkiem  

i ponownie udziel odpowiedzi. Oceniane będą tylko odpowiedzi, które zostały 

zaznaczone lub wpisane zgodnie z poleceniem i umieszczone w miejscu do tego 

przeznaczonym. 

7. Przy każdym zadaniu podano maksymalną liczbę punktów, którą możesz uzyskać.  

8. Na ostatniej stronie karty odpowiedzi znajdziesz miejsce na brudnopis. Brudnopis nie 

podlega ocenie. 

9. Pracuj uważnie i samodzielnie. 

10. Jeżeli masz przy sobie telefon, oddaj go członkowi komisji. 

11. Na wykonanie zadań masz 90 minut. 

Powodzenia! 
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Zadania 

1. Przygotowując się do konkursu należało przeczytać różne lektury. Zapoznaj się z 

poniższymi informacjami dotyczącymi tych  książek i podaj tytuły tekstów, których one 

dotyczą.                                                                                                            (0 – 2 p.) 

A. Dzięki tej lekturze na pewno można poszerzyć swoją wiedzę o poprawności 

językowej oraz bezbłędnym mówieniu i pisaniu. Dodatkowym walorem  książki 

jest to, że napisano ją dla uczniów. 

B. Książka dowodzi, że niestety nie cały świat jest przyjazny i dobry. Bohaterowie 

okazują się jednak silniejsi i dzięki łączącemu ich uczuciu radzą sobie w trudnej 

sytuacji. 

C. Na pewno każdy chciałby mieć robota, który dzięki swojej sile i niezwykłym 

zdolnościom pomógłby rozwiązać każdy problem. 

D. Wzruszająca opowieść o solidarności i wrażliwości na drugiego człowieka oraz 

o tym, jak pasja może zmienić rzeczywistość. 

 

2. Bohaterowie tekstów, które należało przeczytać,  przygotowując się do konkursu, często 

są miłośnikami książek. Czytają chętnie i lektury dostarczają im wielu ciekawych 

tematów do rozmyślań. Wymień 2  postacie, które pasjonują się czytaniem i podaj tytuł 

ich ulubionej książki.                                                                                   (0 – 2 p.) 

 

3. Wymienione w  tabeli miejsca zdarzeń,  mają związek z lekturami, które należało 

przeczytać na konkurs. Wpisz do tabeli odpowiednie tytuły.                          (0 – 1 p.) 

 

Miejsce zdarzeń Tytuł lektury 

Poznań  

Wenecja  

Sarajewo   

Siemianowice Śląskie  

 

4. Przeczytaj zaproszenie na wieczór autorski. Jakich informacji w tekście zabrakło?  

(0 – 2 p.) 

 

ZAPROSZENIE  

Z przyjemnością informujemy, że 27 marca bieżącego roku w Miejskim 

Centrum Kultury w  Bydgoszczy przy ul. Marcinkowskiego 12 -14 w sali kinowej  o 

godzinie 18.00 odbędzie się spotkanie z pisarką znaną młodym czytelnikom i 

dorosłym. 

Serdecznie zapraszamy na to spotkanie. 

Członkowie Klubu Przyjaciół Książek 

 

5. Wyjaśnij, co znaczy słowo feblik użyte w tytule książki Małgorzaty Musierowicz. Jak 

sądzisz, dlaczego autorka nadała książce taki tytuł?                                      (0 – 2 p.) 

 

6. Dlaczego biznesmenowi z książki Małgorzaty Musierowicz tak bardzo zależało, by kupić 

dwa dzbany wykonane przez siostrę Agnieszki Teklę?                                    (0 – 2 p.) 
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7. Wyjątkową rodzinę Borejków spośród innych rodzin wyróżnia (wskaż wszystkie 

poprawne odpowiedzi).                                                                                (0 – 2 p.) 

A. erudycja. 

B. empatia. 

C. eskalacja. 

D. ekstrawagancja. 

 

8. Wyjaśnij, dlaczego Ignacy Grzegorz Stryba musiał wejść do studni?              (0 – 1 p.) 

A. Było bardzo gorąco i Agnieszka chciała się napić wody. 

B. Wpadła do niej jego komórka. 

C. Chciał wydobyć z niej drewniany ceberek. 

D. Chciał sprawdzić, czy w studni jest woda. 

 

9. W jaki sposób bohaterom „Tajemniczego mostu”  udało się osadzić dom na ziemi? Udziel 

odpowiedzi w formie zdania złożonego.                                                         (0 – 2 p.) 

 

10. Biała kotka Latte  najbardziej lubiła jeść                                                       (0 – 1 p.) 

A. żelki. 

B. ryby. 

C. chałwę. 

D. kocią karmę. 

 

11. Co uratowało bohaterów „Tajemniczego mostu” przed atakiem wściekłych kotów? 

A. Pojawienie się kotki Latte.                                                               (0 – 1 p.) 

B. Strzał z pistoletu na gaz rozśmieszający. 

C. Pojawienie się modelki z reklamy żelków Żu. 

D. Przepędziła je ekipa filmowa Grety Frogen. 

 

12. Co zrobiła Melania, bohaterka książki pt. „Tajemnica mostu”, by uwolnić Filipa od czaru? 

A. Sama przeszła przez most.                                                                 (0 – 1 p.) 

B. Siedząc na czerwonym krześle, wyraziła życzenie, by czar przestał działać na 

Filipa.  

C. Zmieniła się w modelkę z reklamy żelków Żu, by Filip mógł ją spotkać i dzięki 

temu przestać kochać. 

D. Razem z Kukim i Wiki przeniosła go śpiącego w łóżku przez most. 

 

13. Która z informacji najbardziej dowodzi, że tekst Andrzeja Maleszki jest podobny do 

baśni? 

A. Obok elementów fikcyjnych można w nim znaleźć elementy fantastyczne. 

B. W tekście dobro zwycięża zło, przyroda została spersonifikowana. 

C. Jest to utwór o wielowątkowej fabule, napisany prozą. 

D. W tekście występuje abstrakcyjny narrator, zdarzenia ułożone są w porządku 

chronologicznym. 

14. Spośród podanych terminów wykreśl te, które nie odnoszą się do tekstów Małgorzaty 

Musierowicz i Andrzeja Maleszki.                                                                (0 – 1 p.) 

 

świat przedstawiony, kadr, didaskalia, fikcja literacka, proza, narrator, wątek 
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15. Książka Marcina Szczygielskiego to nie tylko powieść dla młodzieży, ale tekst dla 

każdego bez względu na wiek.  Czy zgadzasz się z tą opinią? Uzasadnij swoją wypowiedź 

przynajmniej w dwóch zdaniach.                                                                 (0 – 2 p.) 

 

16. Wybierz informacje, które dotyczą narratora w powieści Marcina Szczygielskiego.   

                                                                                                                            (0 – 1 p.) 

A. Narrator pierwszoosobowy, o ograniczonej wiedzy o świecie przedstawionym. 

B. Autor sztuki „Solidarność  Niewidzialnych, czyli Zwycięstwo”. 

C. Michał Szymczyk, urodził się 10 lutego 1971 roku w Katowicach. 

D. Wszystkie odpowiedzi są poprawne. 

 

17. Z jakiego powodu Michał przeszedł załamanie nerwowe i trafił do specjalnej placówki dla 

dzieci po traumatycznych przejściach? Wskaż wszystkie odpowiedzi.  

                                                                                                                   (0 – 2 p.) 

A. Po powrocie z wakacji, okazało się, że w domu, w którym mieszkał, nie czekała 

na niego ukochana opiekunka ciocia Jola. 

B. Przyjaciel Michała, Kiwaczek, został przeniesiony do innego domu dziecka. 

C. Zmartwił się, kiedy jeden z wychowanków Kazik został przyjęty do ZOMO. 

D. Nie był zadowolony z warunków, jakie panowały w Młodym Lesie. 

 

18. W tabeli zamieszczono informacje dotyczące powieści „Teatr Niewidzialnych Dzieci”. 

Oceń prawdziwość poniższych zdań. Wybierz  P, jeśli zdanie jest prawdziwe  lub F – jeśli 

jest fałszywe.                                                                                              (0 – 5 p.)               

 

19. Uzupełnij zdanie. Wybierz odpowiedź A lub B i jej jedno uzasadnienie spośród 

odpowiedzi 1 –3.                                                                                         (0 – 1 p.) 

      

Utwór Marcina Szczygielskiego należy do 

A. liryki, 

ponieważ 

1. 
przedstawia emocje i przeżycia podmiotu 

lirycznego.  

2. 
świat przedstawiony przez narratora ma charakter 

fabularny. 

B. epiki, 
3. 

ukazuje działania bohaterów w sposób 

bezpośredni, bez udziału narratora. 

 

Zdania P/F 

Powieść jest obrazem wydarzeń z lat osiemdziesiątych widzianym oczami 

dziecka. 

 

Lektura pozwala zrozumieć przyczyny wybuchu stanu wojennego.  

Michał jest uważnym obserwatorem otaczającej go rzeczywistości.  

Teatr Niewidzialnych Dzieci to powieść obyczajowa.  

 O dalszych losach cioci Lucyny i pozostałych mieszkańców Dębowego Lasu 

dowiadujemy  się z epilogu. 
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20. W powieści Szczygielskiego możemy odnaleźć                                             (0 – 1 p.) 

A. wspomnienia czasu PRL-u. 

B. opis losów wychowanków sierocińca. 

C. trudne historie dzieci walczących o swe marzenia. 

D. Wszystkie odpowiedzi są poprawne. 

 

21. Dlaczego Sylwia mówi o sobie i kolegach z sierocińca, że są niewidzialnymi dziećmi? 

                                                                                                                    (0 – 2 p.) 

22.  Jakie były reakcje dzieci na wprowadzenie stanu wojennego?                          (0 – 1 p.) 

A. Dzieci nie wiedziały, co właściwie oznacza stan wojenny, ale zrozumiały, że 

muszą odwołać premierę.  

B. Sylwia jest zrozpaczona, nie może się pogodzić z tym, że premiery nie będzie i 

postanawia, że spektakl zostanie wystawiony kilka dni później na lubelskim 

placu Po Farze. 

C. Mieszkańcy „Dębowego Lasu” byli przerażeni, zdezorientowani, ale szybko 

zaczęli organizować swoje życie w nowej sytuacji.  

D. Wszystkie odpowiedzi są poprawne. 

 

23.  Jakich rad udzieliła Sylwia Michałowi, by się nie jąkał się ze złości?  Wybierz wszystkie 

poprawne odpowiedzi.                                                                                    (0 – 2 p.) 

A. Bardzo dużo czytaj. 

B. Wyobraź sobie, że jesteś kimkolwiek, kto się nie jąka.  

C. Pomyśl, że jesteś kimś innym. 

D. Wykaż się zdolnościami dydaktycznymi. 

 

24. O Sylwii możemy powiedzieć, że nie jest                                                       (0 – 1 p.) 

A. apodyktyczna. 

B. łatwowierna i uległa.  

C. ekscentryczną kłamczuchą.  

D. nieco egzaltowaną wielbicielką teatru. 

 

25. Siła i magia teatru, zdaniem Sylwii, polega na tym, że                                  (0 – 1 p.) 

A. teatr pokazuje prawdę o życiu. 

B. spektakl odbywa się w niezwykłym miejscu.  

C. widz nie identyfikuje się z bohaterami opowiadanej historii. 

D. widz zgadza się z wizją reżysera i autora sztuki. 

 

26. O jakich dwóch wydarzeniach historycznych rozmawiają Babcia i Ela, bohaterki książki 

pt. ”Ela Sanela”, na cmentarzu podczas Zaduszek?                                        (0 – 1 p.) 

 

27. Które ze zdań jest niepoprawne?                                                                   (0 – 1 p.)                                                     

A. Na urodzinach zapoznałam się z przystojnym chłopcem. 

B. Latem zapoznałem śliczną dziewczynę. 

C. Wczoraj zapoznałem się ze śliczną dziewczyną. 

D. W czasie biwaku poznałem sympatyczną koleżankę. 

 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Plac_Po_Farze
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28. Wskaż przykład zdania, w którym poprawnie został, zdaniem Jana Miodka, użyty 

cudzysłów.                                                                                                 (0 – 1 p.) 

A. Najlepsze wyniki w nauce uzyskało Gimnazjum imienia  „Adama Mickiewicza”. 

B. Turyści posuwali się „jak żółwie” i trudno było przewidzieć,  kiedy dotrą do celu.  

C. Nasza drużyna osiągnęła w tym turnieju „dobre wyniki” - trzeci raz przegrała. 

D. Piłkarz zdobył decydującego gola „główką”. 

 

29. Uzasadnij pisownię łączną wyrazów niepalenie i jasnoczerwony.                    (0 – 2 p.) 

 

30. To nam się naprawdę udało. 

Napisz pamiętnik, w którym przedstawisz ciąg zdarzeń zakończony sukcesem dzięki 

współpracy z innymi. Niech Twoja historia dotyczy 3 dni. Swój tekst wzbogać 

elementami charakterystyki przynajmniej 2 bohaterów.    

Praca powinna zająć połowę przeznaczonego na to miejsca.                           (0 – 15 p.) 

 


