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POWIATOWY KONKURS Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 

WODZISŁAW ŚLĄSKI  2018                        Kod uczestnika 

Tekst nr 1 (odnosi się do zadań 1-6) 
 
W pierwszej chwili byliśmy tak przerażeni, że chcieliśmy wyznać od razu całą prawdę, po prostu 
krzyknąć: „Niech pan tego nie robi! Nie wolno panu!” Ale głos uwiązł nam w gardle.  
Alcybiades wyszedł z klasy, a my wciąż trwaliśmy w stanie osłupienia. 
Patrzyłem za nim jak za człowiekiem szalonym, który w swej niewiedzy sam wydaje się na zgubę i robi 
radosny krok prosto w przepaść. […] 
Ze szkoły wybiegłem chyłkiem, bojąc się, że spotkam Alcybiadesa… 
Resztę dnia spędziłem jak w półśnie. Starałem się sobie wmówić, że nic się nie stanie. Po prostu 
jeszcze jedna draka więcej. Im dłużej o tym myślałem, tym bardziej jasno zdawałem sobie z tego 
sprawę. Wszystko od początku przesuwało mi się przed oczyma jak ponury film: cyniczne kupno 
Sposobu, pierwsze spotkanie z Alcybiadesem na ulicy, pierwszy Bluff, fałszywe Dryfy, triumwirat- 
szalbierski pakt… 
Czemu nie przeszkodziłem wtedy? Gryzło mnie to okrutnie. 
 
Zadanie 1 
Zaznacz wszystkie poprawne odpowiedzi. Zaznacz krzyżykiem, a w razie pomyłki otocz punkt.  
 
Narrator w powyższym fragmencie: 

a) Uważał, że jego profesor jest wariatem 
b) Starał się uciszyć wyrzuty sumienia 
c) Bał się gniewu Alcybiadesa 
d) Stracił głos i nie mógł krzyczeć 
e) Czuł się senny przez część dnia 

 
Zadanie 2 
Z podkreślonych w tekście zdań wypisz związek frazeologiczny i wyjaśnij jego znaczenie. 
 
Związek frazeologiczny………………………………………………………………………………………………………………………. 
Oznacza to, że…………………………………………………………………..................................................................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Zadanie 3 
Wypisz z tekstu 1 przykład wyrazu ilustrującego zasadę ortograficzną i podaj 1 swój przykład. 

a. Wymiana głosek ż:ź  …………………………………………….. …………………………………………….. 
b. Pisownia łączna partykuły  

„nie” z rzeczownikami  …………………………………………….. …………………………………………….. 
c. Pisownia łączna wyrazu  

złożonego z liczebnikiem …………………………………………….. …………………………………………….. 
 
Zadanie 4 
Przekształć wypowiedzenie złożone z imiesłowowym równoważnikiem zdania na zdanie złożone 
podrzędnie ze zdaniem okolicznikowym przyczyny. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Zadanie 5 
Podaj synonim i antonim wyrazu : CHYŁKIEM 
Synonim …………………………………………………………………………… 
Antonim …………………………………………………………………………… 
 
Zadanie 6 
Wyjaśnij w jednym zdaniu, jaka informacja przekazana przez Alcybiadesa chłopcom wywołała w nich 
opisane we fragmencie przerażenie, a w drugim zdaniu, dlaczego byli tak przerażeni. 
1…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Zadanie 7 
Podkreśl w zdaniach podmioty. Połącz zdania z nazwami typów podmiotu. Wpisz odpowiednią literę. 
 

• Udawali olbrzymie zainteresowanie czasami pierwszych Jagiellonów.   

• We wtorek zarządzono wycieczkę do Czerska w poszukiwaniu zabytków. 

• W chałupie chłopa na drewnianej ławie leżały misiura, ząb i czaszka Jaćwinga. 

• Uradowani Ciamciara z Zasępą uważali się za niezłych spryciarzy. 

• Chłopcom zabrakło pieniędzy na Sposób na Dziadzię. 
A. szeregowy B. logiczny   C. domyślny     D. gramatyczny      E. towarzyszący    F. bezpodmiotowe 

 
Zadanie 8 
Poniżej znajdziesz popiersia czterech rzymskich postaci. Trzy z nich pełnią „rolę” w lekturze. Powiedz, 
w jaki sposób imiona lub postacie wiążą się z treścią lektury. 
 

                            
KATON    NERON    CYCERON  ALCYBIADES  

KATON - ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

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

NERON - ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

CYCERON - ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

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

ALCYBIADES - ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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Zadanie 9 

Rozwiąż krzyżówkę. Poniżej wpisz hasło i wyjaśnij jego znaczenie. 

 
1. burmistrz Warszawy, prowadził czarną procesję 

2. imię przyjaciela Antoine'a de Saint-Exupery'ego, któremu poświęcony jest "Mały Książę" 

3. przezwisko matematyka uczącego ósmą klasę 

4. bezwładny ruch lub jeden z elementów Sposobu na Alcybiadesa - odejście od tematu  

5. Mały Książę musiał go czyścić codziennie 

6. najbardziej zapracowany mieszkaniec asteroid 

7. miasto z ruinami zamku, gdzie chłopcy szukali "zabytków" 

8. mieszkaniec asteroidy, który pogrążył Księcia w zadumie i współczuciu 

9. w "Małym Księciu" jest to symbol niebezpieczeństwa, kiełkującego zła 

HASŁO: ………………………………………………………………………………………………….. 

Znaczenie hasła: ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

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

 

Tekst nr 2  

1. „Znacznie trudniej jest osądzić samego siebie niż kogoś innego” 

2. „A oto mój sekret. Jest bardzo prosty: dobrze widzi się tylko sercem. To, co najcenniejsze, jest 

niewidoczne dla oczu.” 

3. „Ludzie? […] Wiatr ich przenosi z miejsca na miejsce. Nie mają korzeni. To im ogromnie utrudnia 

życie” 

4. „Samotność dokucza także wśród ludzi” 

5. „Nikomu nie podoba się tam, gdzie jest” 

 

Zadanie 10 

Dopasuj do każdego cytatu bohatera lektury, który wypowiada cytowane słowa. 

CYTAT 1 - ……………………………………………………….. 

CYTAT 2 - ……………………………………………………….. 

CYTAT 3 - ……………………………………………………….. 

CYTAT 4 - ……………………………………………………….. 

CYTAT 5 - ……………………………………………………….. 
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Zadanie 11 

Poniżej widzisz dwie ilustracje Antoine’a de Saint-Exupery’ego. Wyjaśnij, kim jest przedstawiona 

postać i napisz, dlaczego oba rysunki się różnią. 

 

   
 

Postać na rysunku to……………………………………………………………………………………………………………………………. 

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

Rysunki różnią się, ponieważ……………………………………………………………………………………………………………….. 

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

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

Zadanie 12 

Wszystkie trzy ilustracje przedstawiają Lisa w różnych realizacjach „Małego Księcia”.  

Jakie dziedziny sztuki wykorzystali twórcy w przedstawieniu treści lektury? 

      
 

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

 

Zadanie 13 

Co oznaczają używane przez uczniów Alcybiadesa skrótowce? Zapisz pełne brzmienie skrótowców. 

WAB – 

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

NUPUM –  

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

SPONAA – 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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Zadanie 14 

Zaznacz pod tabelą właściwą odpowiedź.  

Zdanie : Poświęciłeś swojej róży wiele czasu i dlatego jest dla ciebie aż tak ważna.  

 

A. To zdanie złożone 

podrzędnie 

 

z orzeczeniami: 

1. czasownikowymi 

B. To zdanie złożone 

współrzędnie 

2. czasownikowym i 

imiennym 

 

A1  A2  B1  B2 
Zadanie 15 

Przy zdaniach prawdziwych wpisz literę P, a przy zdaniach fałszywych wpisz literę F, a następnie 

poniżej przepisz zdania fałszywe tak, aby stały się prawdziwe. 

 

„RZ” piszemy po spółgłoskach: l, ł, r.       P  /  F 

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

Przymiotniki złożone z dwóch równorzędnych członów piszemy zawsze z łącznikiem. P  /  F 

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

Ziemia była piątą planetą, którą odwiedził Mały Książę.     P  /  F 

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

Liczby pierwsze, które podał Pędzelkiewicz na matematyce to: 2, 3, 5, 7.  P  /  F 

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

Ciamciara otrzymał od uczniów z wycieczki po swoim wykładzie herb Ełku.  P  /  F 

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

Zadanie 16 

Otocz pętlą te przedmioty, które znajdowały się w gabinecie „Dyra”, jako pamiątki po absolwentach. 
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Tekst nr 3 

Zachodzi słońce nad Wędzarnią krwawo, 

Słychać krzyk drobiu Więckowskiej nieświeży, 

Sezon skończony, żegnaj sławo! 

Na zwiędłych liściach znokautowany bokser leży. 

Twarz mu wykrzywia uśmiech żałosny. 

Byle do wiosny! 

Kiedy ci walka na pięści zbrzydła, 

Poezji rozwiń skrzydła! 

 

Zadanie 17 

Podkreśl w wierszyku Wątłusza wszystkie apostrofy oraz wyjaśnij, na czym polega ten środek 

stylistyczny. 

 

Apostrofa to……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

 

Zadanie 18 

Dokonaj rozbioru logicznego zdania i wykonaj jego wykres. Wypisz i nazwij wszystkie części zdania. 

WYBUCHY  WULKANÓW  PRZYPOMINAJĄ  ZAPALENIE  SIĘ  SADZY ZEBRANEJ W KOMINIE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brawa dla Ciebie! Właśnie ukończyłeś pisanie testu konkursowego! Teraz odpocznij! Zasłużyłeś! 


