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Konkurs Przedmiotowy z Języka Polskiego 

dla uczniów szkół podstawowych województwa kujawsko-pomorskiego 

Etap rejonowy – 6 grudnia 2022 r. 

 

Kod ucznia: _______      Wynik: _______/20 

 

 

Instrukcja dla ucznia 

 

Zanim przystąpisz do rozwiązywania testu, przeczytaj poniższą instrukcję. 

 

1.Wpisz w wyznaczonym miejscu swój kod – ustalony przez Komisję Konkursową. Nie 

wpisuj swojego imienia i nazwiska.  

2. Przed rozpoczęciem pracy sprawdź, czy twój zestaw jest kompletny. Powinien składać się 

z 20 pytań. 

3. Przeczytaj uważnie i ze zrozumieniem polecenia do zadań.  

4. Większość zadań to zadania jednokrotnego wyboru. Poprawną odpowiedź zaznacz 

przez kliknięcie w odpowiednie pole. 

5. W trakcie konkursu obowiązuje zakaz korzystania z urządzeń telekomunikacyjnych. 

6. Całkowity czas na wykonanie testu wynosi 60 minut.  

 Po zapoznaniu się z instrukcją zostanie podany faktyczny czas rozpoczęcia 

i zakończenia pracy z arkuszem.  

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

8. Łącznie za test można otrzymać 20 punktów. 
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1. Jak Manfred pomógł bohaterom powieści „Felix, Net i Nika oraz Gang Niewidzialnych 

Ludzi” Rafała Kosika podczas testu z geografii? (1 p.) 

a) Nie miał zasięgu, więc się nie przydał. 

b) Podał Netowi część poprawnych odpowiedzi. 

c) Polemizował z metodami nauczycielki geografii. 

d) Pomylił kraje Ameryki Południowej. 

 

2. Zaznacz nieprawdziwą odpowiedź na temat przydatności wiedzy w powieści Kosika. 

(1 p.) 

a) Dzięki wiedzy o rozprężaniu gazu i obniżaniu temperatury bohaterowie mogli 

identyfikować duchy. 

b) Wiadomość o tym, że nie można dzielić przez zero pomogła zawiesić Mortena. 

c) Dzięki znajomości daty bitwy pod Cedynią przyjaciele rozszyfrowali kod dostępu do 

Silver Tower. 

 

3. Zaznacz nieprawdziwe sformułowanie na temat sztucznej inteligencji. (1 p.) 

a) Sztuczna inteligencja w świecie powieściowym steruje ruchem ulicznym, może 

włączać zielone światło, gdy jedzie straż pożarna. 

b) Sztuczna inteligencja umila Nice samotne wieczory. 

c) Sztuczna inteligencja może być pomocna i życzliwa dla człowieka, może nawet stać 

się przyjacielem jak Manfred. 

d) Sztuczna inteligencja może wykradać człowiekowi koncepcje i pomysły. 

 

4. Oskar z klasy Feliksa, Neta i Niki w słowniku gwar regionalnych pt. „Ojczysty slang” 

zawarł między innymi nazwy ziemniaków typowe dla różnych regionów. Połącz 

odpowiednie nazwy z miastami, w których się ich używa. Zaznacz poprawny zestaw.  

(1 p.) 

 

a) 

Grule – Katowice   

Pyry – Zakopane   

Kartofle – Poznań   

b) 

Pyry – Poznań   

Kartofle – Katowice      

Grule – Zakopane   

c) 

Kartofle – Zakopane   

Pyry – Poznań   

Grule – Katowice   

 

5. Dlaczego Felix i Net spiskują na temat akcji w Silver Tower bez Niki? (1 p.) 

a) uważają, że to nie jest akcja dla dziewczyn 

b) uważają, że nie zawsze muszą działać wspólnie 

c) chcą uchronić Nikę przed kłopotami z policją w razie niepowodzenia 

d) nie mogą liczyć na jej umiejętności cyfrowe ani smartfon 
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6. „Cele są po to, by je osiągać” to: (1 p.) 

a) zdanie współrzędnie złożone połączone spójnikiem „by” 

b) zdanie złożone podrzędnie z podrzędnym okolicznikowym celu 

c) zdanie złożone podrzędnie z podrzędnym orzecznikowym 

d) równoważnik zdania 

 

7. Zaznacz właściwą odpowiedź. 

Powieść Rafała Kosika „Felix, Net i Nika oraz Gang Niewidzialnych Ludzi” to: (1 p.) 

1. powieść obyczajowa 

ponieważ 

a. dużą rolę odgrywają nowinki techniczne 

i powszechnie dostępne wynalazki 

2. fantastycznonaukowa 

b. akcja rozgrywa się w nieznanych, często 

egzotycznych krainach 

3. przygodowa 

c. ukazuje obraz społeczeństwa i panujących w nim 

zasad i zachowań 

 

a) 1 a  d) 2a  g) 3a 

b) 1 b  e) 2b  h) 3b 

c) 1 c  f) 2c  i) 3c 

 

8. Które zdanie na temat biblijnego opisu stworzenia świata jest prawdziwe? (1 p.) 

a) Po stworzeniu nieba i ziemi Duch Boży unosił się nad wodami. 

b) Podczas procesu stwarzania Bóg wypowiada się w liczbie pojedynczej („uczynię”, 

„mój”).  

c) Bóg najpierw stworzył i nazwał planety (w tym Słońce, Księżyc, Jowisz, Saturn)  

d) Cały proces tworzenia świata zajął Bogu aż siedem dni.  

 

9. Powtarzające się kilka razy w opisie stworzenia świata słowa: „A widział Bóg, że były 

dobre” (lub sformułowania podobne) wynikają z: (1 p.) 

a) chęci podkreślenia doskonałości dzieła wykonanego przez Boga 

b) wąskiego zakresu słownictwa, którym operował autor biblijny 

c) zastosowania refrenu charakterystycznego dla gatunku, który reprezentuje Księga 

Rodzaju 

d) funkcji perswazyjnej tekstu 

 

10. Piosenka zespołu Lao Che „Hydropiekłowstąpienie” nawiązuje do biblijnej historii o 

potopie. Zaznacz prawdziwe stwierdzenie dotyczące tych utworów. (1 p.) 

a) W obu tekstach Bóg wybrał Noego, bo był prawy, bezgrzeszny i przyjaźnił się z 

Bogiem. 

b) W Biblii Bóg zsyła potop jako karę za grzechy ludzi, a w „Hydropiekłowstąpieniu” 

dlatego, że jest ludźmi rozczarowany. 

c) W obu tekstach Noe buduje arkę według wskazówek Boga. 

d) Zarówno w Biblii, jak i w piosence Bóg ocala Noego wraz z rodziną i zwierzętami. 
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11. Ewangeliczna przypowieść o pannach roztropnych i nierozsądnych ma charakter 

paraboliczny. Zaznacz cechę, która nie jest charakterystyczna dla całego gatunku paraboli. (1 

p.) 

a) Mogłaby wydarzyć się w różnych czasach i okolicznościach. 

b) Ma na celu wyraźne potępienie panien nierozsądnych. 

c) Ma charakter alegoryczny. 

d) Jest to rozbudowany przykład, który ma pomóc wierzącym zrozumieć sposób działania 

Boga. 

 

12. Czego nie znajdziemy w wierszu Juliusza Słowackiego „Testament mój”? (1 p.) 

a) smutku z powodu bezpotomnej śmierci 

b) cytatu, do którego nawiązuje tytuł powieści Aleksandra Kamińskiego „Kamienie na 

szaniec” 

c) przekonania o nagrodzie czekającej na podmiot liryczny w niebie 

d) motywu tonącego okrętu 

 

13. Którego z zagadnień nie dotyczy plakat Andrzeja Pągowskiego do filmu Krzysztofa 

Kieślowskiego „Dekalog. Jeden”? (1 p.) 

 

 
 

a) niepoznawalności Boga i jego wyroków 

b) wyższości świata sacrum nad światem nauki 

c) żałoby Krzysztofa po śmierci syna 

d) zadowolenia cioci Ireny, że zwyciężyły reprezentowane przez nią wartości 

 

14. Zaznacz nieprawdziwe zdanie na temat filmu „Dekalog. Jeden” Krzysztofa 

Kieślowskiego i powieści „Felix, Net i Nika” Rafała Kosika. (1p.) 

a) W obu tekstach występuje wiara w stworzenie sztucznej inteligencji, która może 

„posiadać własny gust, preferencje estetyczne, indywidualność”. 

b) Oba teksty ukazują, że do osiągnięcia sukcesu przez dziecko bardziej przyczyniają się 

rodzice niż samodzielność i wytrwałość dziecka. 

c) W obu występuje postać ojca, który wprowadza syna w świat nauki i wynalazków. 
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d) W powieści Kosika główni bohaterowie dopuszczają istnienie sfer fantastycznych, 

rozumieją, że nie wszystko jest wytłumaczalne, natomiast w „Dekalogu, Jeden” 

Krzysztof uważa, że nie ma takich sfer. 

 

15. Zaznacz niepoprawną odpowiedź. (1 p.) 

Elementy niewyjaśnione w filmie Kieślowskiego, takie jak samoistne włączanie się 

komputera czy rozlanie się atramentu: 

a) nie mają znaczenia dla przesłania filmu 

b) budują napięcie dramatyczne 

c) zwracają uwagę na istnienie sfery pozaziemskiej 

d) skłaniają widza do refleksji 

 

16. Zaznacz poprawną odpowiedź na temat opowiadania Sławomira Mrożka pt. „Artysta”. 

(1 p.) 

a) Kogut zna swoją wartość, ale nie jest próżny. 

b) Lis jest alegorią sprytu, jak zwykle w bajkach. 

c) Ambicja koguta nie jest chorobliwa. 

d) Z opowiadania można wysnuć wniosek, że ludzie przeceniają własne możliwości. 

 

17. Zaznacz poprawną odpowiedź: (1 p.) 

Imię moje tak przeszło, jako błyskawica 

I będzie, jak dźwięk pusty, trwać przez pokolenia 

Powyższy fragment wiersza „Testament mój” Juliusza Słowackiego zawiera: 

a) inwersję, przerzutnię, 3 porównania 

b) rym niedokładny 

c) ożywienie, 3 porównania 

d) ożywienie, 2 epitety, 2 porównania 

 

18. Rzucane, napełnione, niewidzialna, zapiją, zaklinam, wyżebrany, płakałem 

W ciągu wyrazów użytych przez Słowackiego w wierszu „Testament mój” znajdują się: (1 p.) 

a) 3 imiesłowy przymiotnikowe bierne, 3 czasowniki, 1 przymiotnik 

b) 2 imiesłowy przymiotnikowe bierne, 4 czasowniki, 3 przymiotniki 

c) 2 imiesłowy przymiotnikowe bierne, 1 imiesłów przymiotnikowy czynny, 

3 czasowniki 

d) 4 imiesłowy przymiotnikowe, 3 czasowniki, 1 rzeczownik 

 

19. Zaznacz poprawną odpowiedź (1 p.) 

Wyraz przekażcie zawiera: 

a) 1 ubezdźwięcznienie  

b) 4 sylaby, ponieważ ma 4 samogłoski 

c) 10 liter, 9 głosek, 3 sylaby 

d) 2 ubezdźwięcznienia, jedno postępowe, jedno wsteczne 

 

20. W którym ciągu wyrazów nie można uzasadnić pisowni wymianą na 

głoskę o, h lub ż w wyrazach pokrewnych? (1 p.) 

a) druh, mrówka 

b) przez, książka 

c) mój, dróżka 

d) ogród, wstążka 


