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POWIATOWY KONKURS Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 

                                                                  WODZISŁAW ŚLĄSKI  2016                                    KOD 

Tekst nr 1 (odnosi się do zadań 1-5) 

„Kładł się spać, kiedy chciał. Na wiosnę zawsze pierwszy wychodził boso, a jesienią ostatni 
wkładał buty. Nie musiał się myć i nosić czystej bielizny. W dodatku umiał cudownie kląć. 
Krótko rzecz ujmując- chłopiec ten miał wszystko, co czyni życie pięknym. Takiego zdania byli 
wszyscy zahukani i udręczeni chłopcy z porządnych rodzin w miasteczku St.Petersburg. 
Tomek zawołał do tego romantycznego kloszarda: 
-Czołem,..........................................................................! 
-Cześć, co słychać? 
-Co to jest? 
-Zdechły kot. 
-Pokaż mi. Jejku, zupełnie sztywny. Skąd go wziąłeś? 
-Kupiłem od jednego takiego. 
-Coś za niego dał? 
-Niebieską kartkę i pęcherz z rzeźni. 
-Po co komu zdechły kot? 
-Jak to? Usuwa się nim brodawki. 
-Nie mów! Naprawdę? Znam lepszy sposób.” 
 

1. Ostatnie zdanie odnosi się do innych sposobów na usuwanie brodawek, którymi chłopcy 
chwalili się przed sobą. W formie instrukcji opisz jeden z tych pozostałych sposobów  
na pozbycie się brodawek. 

 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
2. Która z postaci została opisana w tekście nr 1? Wpisz jej imię i nazwisko w miejsce kropek 

w dialogu.  
 
3. Wypisz z tekstu 5 podkreślonych wyrazów. Nazwij części mowy oraz określ formę 

gramatyczną tych wyrazów (jeśli się odmieniają). 

 …………………………………………………- 

 …………………………………………………- 

 …………………………………………………- 

 …………………………………………………- 

 …………………………………………………- 
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4. Zaznacz wszystkie poprawne odpowiedzi. Zaznacz krzyżykiem, a w razie pomyłki otocz 
punkt kółkiem. 

Chłopcy odczuwali w stosunku do opisanego bohatera: 
a. żal, ponieważ szkoda im było biednego chłopaka 
b. zazdrość, bo nikt go nie upominał 
c. niepokój o jego zdrowie i wychowanie 
d. podziw dla jego stylu życia 

 
5. Które z podanych określeń najlepiej pasuje twoim zdaniem do słowa „kloszard” 

opisującego postać z lektury „Przygody Tomka Sawyera? Uzasadnij swój wybór. 
a. bezdomny włóczęga 
b. człowiek bez pracy 
c. miejski złodziejaszek 
d. ubogi żebrak 
 

Najbardziej pasuje określenie..............................................................................................................., 
ponieważ...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................. 
 

6. W zadaniu poniżej zastąp słowo „chłopaki” słowem „chłopcy” i zapisz zdanie poprawnie. 
Opisz jedną gramatyczną różnicę między oryginalnym i przekształconym zdaniem. 

 

„Piekielne chłopaki” zadrżały silnie, słysząc  te straszne słowa Indianina Joe”.  
.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 
Różnica polega na tym, że: 
.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 

Tekst  nr 2 
„Julek leciał wiejską drogą, wzbijając piętami kurz, i wpadł do spółdzielni z takim rozpędem,  
że ekspedientka i kupujący obejrzeli się na niego ze zdumieniem. Ogonek był spory, stanął więc 
przez „pomyłkę” gdzieś w środku, wśród młodszych od niego dzieci, które nie śmiały 
zaprotestować, i tkwił tam przez chwilę z niewinną miną. Zwrócony w  tył oświadczył, że babka 
zaraz wyjeżdża.”  
7. Wytłumacz, dlaczego słowo przez „pomyłkę” zostało ujęte w cudzysłów. 

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

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

................................................................................................................................................................... 
8. Narysuj plan sytuacyjny wyspy na Młynkówce. Zaznacz i podpisz co najmniej 3 elementy.  

(Nie ocenia się pytania od strony plastycznej, możliwy jest rysunek schematyczny) 
  

BRZEG 

MŁYNKÓWKA 
 
 
 
 
 
 

MŁYNKÓWKA 



 

St
ro

n
a3

 

9. Z którą z lektur związane są widoczne na ilustracji obrazy? Podpisz obrazki, nazywając 
przedmioty. 

 

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

          
D....................................... E................................................. ... F.............................................. 
.......................................... ...................................................... ............................................... 
 
Przygody Tomka Sawyera - ilustracje...................................................... 
Ten obcy   - ilustracje...................................................... 
 
10. Popraw pisownię listu z przysięgą milczenia Tomka i Hucka. 

 
 
 
11.  Określ, jaką funkcję składniową w zdaniu spełniają podkreślone wyrazy. 
 

Samotność nie była tym razem dla Uli niczym nadzwyczajnie przykrym. 

Huck Finn i Tomek Sawyer 

pszysięgajom, że o tej sprawie 

nie pisną ani słófka i niech 

zaras trópem padną jeżeli sie 

wygadają. 

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

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

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

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

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

.......... 
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ULI- ........................................................ 
 
 
SAMOTNOŚĆ- ............................................... 
 
12. Poniższe ilustracje przedstawiają okładki do obu lektur. Wybierz po 1 do każdej lektury  

i uzasadnij swój wybór w 2-3 zdaniach. Dlaczego autor umieścił na niej takie elementy? 

     
 A    B   C   D 
 
„Przygody Tomka Sawyera”. Wybrałam/łem okładkę......., ponieważ 
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................... 
 
„Ten obcy”. Wybrałam/łem okładkę......., ponieważ 
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................ 
 
 
13. Wyobraź sobie, że przygotowujesz plakat do przedstawienia „Ten obcy”. Przy obsadzie 

planujesz krótki opis postaci występujących w spektaklu np. doktor Zalewski- ojciec Uli. 
Podobnie opisz w 2-3 słowach podane postacie. 

 
PESTKA-......................................................................................... 
 
PANI UBYSZOWA-.......................................................................... 
 
WIKTOR-........................................................................................ 
 
ANTONI JANICA- ........................................................................... 
 
DUNAJ- ......................................................................................... 
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14. Otocz prawidłową odpowiedź. W zdaniu:  
„ PRZERAŻONEMU TOMKOWI ZABRAKŁO JEDNAK W OSTATNIM MOMENCIE ODWAGI.” 

 

A. 
 Podmiotem jest słowo: 
„Tomkowi” 

 
i jest to... 

1.  
podmiot gramatyczny 

B. 
Podmiotem jest słowo: 
„odwagi” 

2. 
podmiot logiczny 

 
 A1  A2  B1  B2 
 
15. Zanalizuj wypowiedzenia. Podkreśl orzeczenia, wykonaj wykresy i nazwij zdania. 
 

Istniała przepowiednia, że epidemia odry jest karą dla miasteczka. 
 
 
 
 
 
Gdy Ula i Pestka przeszły na wyspę, poczuły zapach dymu z ogniska. 
 
 
 
 
 
Zenek ukradł pieniądze, ale Ula oddała całą sumę przekupce z Łętowa. 
 
 
 
 
 
  
16. Połącz ze sobą imiona chłopców z lektury „Przygody Tomka Sawyera” z ich pirackimi 

przydomkami. Wypisz połączoną literę i cyfrę. 
a............  b............  c............. 
 
a. TOMASZ SAWYER   1. CZERWONA RĘKA 
      2. CZARNOBRODY KORSARZ 
      3. POGROMCA HURAGANÓW 
b. HUCK FINN    4. CZARNY MŚCICIEL HISZPAŃSKICH WÓD 

5. POSTRACH MÓRZ 
      6. MŚCIWA PIĘŚĆ KORALOWYCH MÓRZ 
c. JOE HARPER    7. KAPITAN PIĘCIU OCEANÓW 
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17. Uzupełnij zdania, używając odpowiedniej formy wyrazów w nawiasach. 
 
(Marek) nie było dzisiaj w szkole. 
............................................................................................................................................................ 
 
On przygląda się (dwoje, dzieci). 
............................................................................................................................................................ 
 
(pięć, chłopcy) poszło do kina. 
............................................................................................................................................................ 
 
18. We fragmencie lektury Marka Twaina, mówiącej o popisach egzaminacyjnych, jedna  

z uczennic wyrecytowała wiersz. Uzupełnij tabelkę. 
 
„Żeganaj, o Alabamo, miłość ma gorąca, 
Ale czas mi odejść i zatrzasnąć drzwi. 
Smutna myśl o tobie jak rana płonąca,  
Wspomnienie bolesne, co marszczy mi brwi.” [...] 
 

ŚRODEK STYLISTYCZNY  PRZYKŁAD Z WIERSZA 

porównanie 
 

 

epitety (3) 
 

 

apostrofa 
 

 

 
 
19. Oceń, czy zdania są prawdziwe czy fałszywe i otocz kółkiem odpowiednią literę  

obok zdania. Zdania fałszywe popraw tak, aby stały się prawdziwe. 
 
 

 Liczebniki porządkowe odpowiadają na pytanie: ILE ?     P  F 
 
................................................................................................................................................. 

 Zdania złożone współrzędnie tworzą szereg i nie można między nimi zadać pytania. P  F 
 
................................................................................................................................................. 

 Zdanie pojedyncze musi składać się co najmniej z orzeczenia i podmiotu.  P  F 
 
................................................................................................................................................. 

 Historia Dunaja jest odzwierciedleniem losów Uli.     P  F 
 
................................................................................................................................................. 

 Tomek nakarmił kota Piotra lekarstwem o nazwie „morderca cierpień.”   P  F 
 
................................................................................................................................................. 

 Według Tomka pierwszymi apostołami byli Piotr i Paweł.    P  F 
 
................................................................................................................................................. 


