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POWIATOWY KONKURS Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 

                                                                  WODZISŁAW ŚLĄSKI  2017                                    KOD 

Tekst nr 1 (odnosi się do zadań 1-5) 

„Dalsze słowa przerwało im radosne szczekanie Saby, które napełniło cały wąwóz. Nel rzuciła 
grzebień na ziemię i chciała biec na spotkanie- wstrzymały ją jednak ciernie ogrodzenia. 
Staś począł je co prędzej rozrzucać, zanim wszelako otworzył przejście, naprzód zjawił się 
Saba, a za nim Kali, tak świecący i mokry od rosy, jakby po największym deszczu. 
Radość ogromna ogarnęła oboje dzieci i gdy Kali, nie mogąc złapać tchu ze zmęczenia, 
znalazł się za płotem, Nel zarzuciła mu swoje białe rączki na czarną szyję i uściskała go z całej 
siły.  
A on rzekł: 
- Kali nie chce widzieć bibi płakać, więc Kali znaleźć psa. 
- Dobry Kali!- odpowiedział Staś, klepiąc go po ramieniu. -A nie bałeś się spotkać w nocy lwa 
albo pantery? 
- Kali bać się, ale Kali pójść – odpowiedział chłopak. 
Słowa te zjednały mu jeszcze bardziej serca dzieci.” 
 
1. Podkreślone zdanie wypowiada Kali, mówiąc o sobie. Przekształć zdanie tak, aby podmiot 

występował w 1 osobie liczby pojedynczej, a formy gramatyczne innych części zdania dopasuj. 
Przekaż tę samą treść, ale poprawnie pod względem językowym. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

2. Kto oprócz występujących w tym fragmencie osób podróżował z dziećmi, gdy wyruszyły  
z Baobabu do wioski na górze Lindego? 
 
………………………………………………………..                     ……………………………………………………….. 

3. W trzecim zdaniu podkreślono 2 wyrazy. We współczesnym języku polskim są to: 
 

A. wyrazy gwarowe 
  

 
i oznaczają… 

a. wszystko, całkiem 
ruszać do przodu 

 

B. wyrazy archaiczne 
 

b. jednak 
najpierw 

 

 
4. Dokonaj analizy słowotwórczej wyrazów występujących we fragmencie. Oddziel podstawę 

słowotwórczą od formantu i nazwij typ formantu. Podaj wyraz podstawowy. 

WYRAZ 
PODSTAWOWY 

WYRAZ POCHODNY FORMANT TYP FORMANTU 

 ROZRZUCAĆ 
 

  

 NAJWIĘKSZY 
 

  

 RĄCZKA 
 

  

5. W następnym zadaniu znajdziesz ilustracje do książki. Która z nich ilustruje powyższy fragment 
(Tekst nr 1 )? Wpisz numer obrazka ………………… 
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6. Ułóż podpisy do obrazków w formie równoważników zdań. Wskaż na miejsce, postać lub 
konkretny fakt z treści lektury. Nie formułuj punktów ogólnych np. Rozmowa, Podróż itp. 

 
 

a. …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
b. …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
c. …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
d. ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
e. ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
f. ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
g. ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
h. ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

7. Wyjaśnij krótko pojęcia z lektury „W pustyni i w puszczy” 
ZERIBA-……………………………………………………………………………………………………………………….. 
WOBO-………………………………………………………………………………………………………………………… 
MZIMU-……………………………………………………………………………………………………………………….. 
DURRA-……………………………………………………………………………………………………………………….. 
PALANKIN-…………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Tekst nr 2 

„Oto na niewielkiej skale, leżącej w samym środku dość szerokiego w tym miejscu 
wąwozu, leżał lew. […] Król puszczy patrzył na nich z góry, nieruchomy, jakby odlany z 
brązu.” 
 

8. Zaznaczone wyrazy tworzą związek frazeologiczny. Król puszczy oznacza lwa. Innym związkiem 
frazeologicznym jest LEW SALONOWY oznaczający osobę doskonale czującą się w 
towarzystwie. Podaj trzy związki frazeologiczne, w których pojawia się nazwa zwierzęcia. 
Wyjaśnij ich znaczenie. 

ZWIĄZEK FRAZEOLOGICZNY WYJAŚNIENIE ZNACZENIA 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

1 2 3 4 

5 6 7 8 
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9. Jakim środkiem artystycznym posłużył się autor w opisie lwa? Zacytuj ten fragment. 

 
Środek artystyczny to…………………………………………………………. 
Cytat:”………………………………………………………………………………………………………………………………………” 
 

10. Na jakie choroby zapadli bohaterowie lektury? Wybierz z ramki poniżej. 
 
MURZYNI     P.OLIWIER  LINDE   NEL 
Z KARAWANY LINDEGO 
………………………   …………………….  ……………………  …………………… 
 
 
 
 

11. Podziel wyrazy na trzy rodziny wyrazów i „włóż” do osobnych worków. 

   
 
 
 

 
 

 
 

12. O kim mowa w poniższych opisach? Zapisz pełne brzmienie imienia z nazwiskiem (jeśli zostało 
podane w lekturze).  

• Kapitan, dowódca wyprawy badającej stoki góry Kilima- Ndżaro- ………………………………………. 

• Muzłumański religijny przywódca buntowników z plemienia Dangalów- ……………………………. 

• Jego żona i dzieci zostały zatrzymane w Port-Saidze przez władze -…………………………………….. 

• Buchalter w kantorze Ebenezera Scrooge’a- ……………………………………………………………………….. 

• Autor „Opowieści wigilijnej”- ……………………………………………………………………………………………… 
13. Dokończ zdania. 

a. Scrooge w swojej wizji przeszłych Świąt zobaczył siebie jako małego chłopca czytającego 
ulubioną książkę p.t. …………………………………………………………………………………………………………… 

b. Nel często powtarza: „Ja nie płaczę, tylko…………………………………………………………………………….” 
c. Pod szatą ducha obecnej wigilii Bożego Narodzenia kryją się………………………………………………. 
d. Ebenezer Scrooge 25 grudnia kazał kupić chłopcu dla swojego pracownika ………………………… 
e. Akcja powieści Sienkiewicza rozgrywa się w różnych afrykańskich miastach i osadach.  

Trzy z nich to:…………………………………, ………………………………………… i ……………………………….. 

PRZEZIEBIENIE CHOLERA MALARIA  ŚPIĄCZKA DYZENTERIA 

FEBRA  OSPA  TYFUS  TRĄD GANGRENA  RÓŻA 

Podróż  drożeć  ogródek drożyzna ogrodzenie dróżka   

Ogrodnik gród  podróżny podrożeć grodzić  droższy 

Dróżnik  zdrożony drogi (jaki?) 
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14. Którego zwierzęcia dzieci nie spotkały w czasie swojego pobytu w Afryce? Otocz pętlą. 

 

      
 

    
 
 

Tekst nr 3  

„Północ?!... Było przecież kilka minut po drugiej, gdy położył się spać. Widać zegar źle 
idzie. Zaniepokojony wyskoczył z łóżka i po omacku zbliżył się do okna. Rękawem 
szlafroka przetarł zamarznięte szyby, aby cokolwiek dojrzeć, lecz niewiele zobaczył. Mgła 
była gęsta, mróz trzymał siarczysty. Nie słyszał żadnego szmeru. […] Wracając do łóżka, 
zaczął jednak myśleć nad wydarzeniami dnia. Były to rzeczy dziwne i doprawdy 
niezrozumiałe. Widmo Marley’a wielce go niepokoiło…” 
 

15. Wypisz z powyższego fragmentu przykłady: 
 

• Zdania pojedynczego 
………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

• Zdania współrzędnie złożonego 
………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

• Równoważnika zdania 
………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

• Zdania złożonego podrzędnie 
………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

• Zdania złożonego podrzędnie z równoważnikiem zdania 
………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
16. Opisz w trzech zdaniach wygląd widma Marley’a, które tak wzburzyło bohatera „Opowieści 

wigilijnej”?  Podaj co najmniej trzy cechy lub elementy jego wyglądu. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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17. W jaki sposób obrazki łączą się z treścią lektur?  
 

                               
 
A.............................................. B........................................... C.......................................... 
................................................ .............................................. ............................................ 
…………………………………………….. ………………………………………….. ………………………………………… 

                        
D....................................... E................................................. ... F.............................................. 
.......................................... ...................................................... ................................................ 
……………………………………… …………………………………………………. …………………………………………….. 
 

18. Rozwiąż krzyżówkę. Podaj hasło. 
 

 
1. Formant występujący po podstawie słowotwórczej. 
2. W zdaniu tworzy związek główny z orzeczeniem. 
3. Miasto, do którego przybyły dzieci aby spotkać się z prorokiem. Tam został Idrys. 
4. Nieżyjący wspólnik Scrooge’a. 
5. Fumba, a potem Kali dla ludu Wahima  to…. 
6. Krzakami tej rośliny, zwanej  ………… jerychońska, palono na pustyni ogniska. 

 
Hasło:……………………………………………………… 
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19. Znajdź poprawne zakończenie poniższego zdania : 
W cytacie: „Ciemność niewiele kosztuje, więc Scrooge bardzo ją szanował” narrator mówi o 
jednej z cech Scrooga, jaką była/o:  

 

A. 
skąpstwo 

 
posługując 
się… 

1.  
pochwałą 

B. 
oszczędność 

2. 
ironią 

 
 A1  A2  B1  B2 
 

20. Oceń, czy zdania są prawdziwe czy fałszywe i otocz kółkiem odpowiednią literę  
obok zdania. Zdania fałszywe popraw tak, aby stały się prawdziwe. 

 

• Duch obecnej wigilii Bożego Narodzenia siedział na tronie pełnym złota.  P  F 
 
................................................................................................................................................. 

• Narzeczona Scrooge’a, Maria, opuściła go z powodu ciężkiej choroby.   P  F 
 
................................................................................................................................................. 

• Staś wahał się, czy uwolnić Kinga, bo szkoda mu było naboi.     P  F 
 
................................................................................................................................................. 

• Stasia, Nel i ich nauczycielkę porwali Chamis, Idrys i Gebhr.    P  F 
 
................................................................................................................................................. 

• Nel dostała na święta  od ojców psa i lalkę.      P  F 
................................................................................................................................................. 

21. Poniżej fotos z filmu Roberta Zemeckisa „The Christmas Carol” („Opowieść wigilijna”). Twarz 
aktora (po lewej) grającego Scrooga, po charakteryzacji (z prawej) została mocno zniekształcona.  
Powiedz, jakie cechy charakteru postaci podkreślono dzięki tym zmianom. Wymień co najmniej 
2 cechy z uzasadnieniem. 

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


