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

pieczątka nagłówkowa szkoły 

 

 

KONKURS  Z  JĘZYKA  POLSKIEGO 

DLA  UCZNIÓW  SZKÓŁ  PODSTAWOWYCH 

ETAP  SZKOLNY 
 

 

MOTYW PRZEWODNI: 

Wszystko ma jakiś morał, pod warunkiem, że umiesz go znaleźć. 

       [L. Carroll, Alicja w Krainie Czarów] 

 

Drogi Uczniu, 

witaj w I etapie Konkursu z Języka Polskiego. Przeczytaj uważnie instrukcję i postaraj się 

prawidłowo odpowiedzieć na wszystkie pytania. 

 

 Arkusz liczy 14 stron i zawiera 8  zadań. 

 Przed rozpoczęciem pracy sprawdź, czy Twój test jest kompletny. 

Jeżeli zauważysz usterki, zgłoś ten fakt  Komisji Konkursowej. 

 Zadania czytaj uważnie i ze zrozumieniem. 

 Odpowiedzi wpisuj czarnym lub niebieskim długopisem (bądź 

piórem). 

 Dbaj o czytelność pisma i precyzję odpowiedzi. Nie cytuj, jeśli nie 

jesteś o to proszony. 

 Nie używaj korektora.  

 Oceniane będą tylko te odpowiedzi, które zostały umieszczone 

w miejscu do tego przeznaczonym. 

 Brudnopis nie będzie oceniany. 
 

Pracuj samodzielnie. 

         

Powodzenia! 

Czas pracy: 

 

60  minut 

 

Liczba punktów 

możliwych  

do uzyskania: 
 

60 

 

 

 
 

 

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

kod pracy ucznia 
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Zadanie 1. (0-6)  

Poniżej znajdują się ilustracje
1
 do powieści Czarnoksiężnik ze Szmaragdowego Grodu 

(Czarnoksiężnik z Krainy Oz). Kolejność zamieszczonych rysunków jest przypadkowa. 

Uporządkuj je chronologicznie, wpisując numery (od 1 do 7) w puste pola na każdym 

z nich. Następnie zapisz wydarzenia, których dotyczą ilustracje. Pamiętaj, by zachować 

jednolitą formę zapisu – zdania bądź równoważniki zdań.  

 

  

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Ilustracje autorstwa W. Denslowa z pierwszego wydania utworu (L.F. Baum, The Wonderful Wizard of Oz, 

Chicago 1900.) Dostęp online: http://www.read.gov/books/oz.html 
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Wydarzenia z powieści, którym odpowiadają kolejne rysunki.  

1. ………………………………………………………………………………………………. 

2. ………………………………………………………………………………………………. 

3. ………………………………………………………………………………………………. 

4. ………………………………………………………………………………………………. 

5. ………………………………………………………………………………………………. 

6. ………………………………………………………………………………………………. 

7. ………………………………………………………………………………………………. 
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Zadanie 2. (0-6) 

Uzupełnij tabelę dotyczącą bohaterów powieści Czarnoksiężnik ze Szmaragdowego 

Grodu, a następnie odpowiedz na zamieszczone pod nią pytanie. 

BOHATER 

POWIEŚCI 

PRZYMIOT, KTÓREGO              

BRAKUJE BOHATEROWI 

POMOC ZE STRONY OZA 

  
Wkłada w jego pierś  jedwabne 

serce.  

 odwaga 
 

 

Strach na 

Wróble 
 

 

 

 

Czy wskazani w tabeli bohaterowie powieści faktycznie potrzebowali pomocy 

czarnoksiężnika Oza? Uzasadnij swoją odpowiedź, odwołując się do treści utworu. 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

Zadanie 3. (0-3) 

Oceń prawdziwość każdego z podanych zdań, zakreślając P, jeśli zdanie jest prawdziwe, 

lub F, jeśli uznasz, że zdanie jest fałszywe. 

Dorotka jest sierotą i mieszka z ciotką oraz wujem na prerii w Kansas.  P F 

Domek Dorotki przygniótł Złą Czarownicę ze Wschodu. P F 

Pocałunek Dobrej Czarownicy z Północy chroni dziewczynkę przed złem. P F 

Dorotka podąża do Szmaragdowego Grodu drogą wybrukowaną czerwoną kostką. P F 

Zła Czarownica z Zachodu za sprawą dziewczynki rozsypuje się w proch. P F 

Dorotka wraca do domu dzięki srebrnym trzewiczkom. P F 
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Zadanie 4. (0-7) 

Wyobraź sobie, że jesteś Dorotką i przemierzasz Krainę Oz. Zredaguj kartkę pocztową 

do wuja i cioci, w której poinformujesz ich o miejscu swojego pobytu i zwięźle opiszesz 

swoje przygody. Pamiętaj o zaadresowaniu pocztówki (dane adresowe, których nie znasz 

z treści utworu, możesz wymyślić).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zadanie 5. (0-7) 

Przeczytaj fragment baśni Hansa Ch. Andersena pt. Nowe szaty cesarza i wykonaj 

zamieszczone pod nim polecenia.  

 

 „Przed wielu laty żył sobie cesarz, który tak bardzo lubił nowe, wspaniałe szaty, 

że wszystkie pieniądze wydawał na stroje. Nie dbał o swoich żołnierzy, nie zależało mu 

na teatrze ani na łowach, szło mu tylko o to, by obnosić przed ludźmi coraz to nowe stroje. 

Na każdą godzinę dnia miał inne ubranie, i tak samo, jak się mówi o królu, że jest 

na naradzie, mówiono o nim zawsze: „Cesarz jest w garderobie”. 

 W wielkim mieście, gdzie mieszkał cesarz, było bardzo wesoło; codziennie 

przyjeżdżało wielu cudzoziemców. Pewnego dnia przybyło tam dwu oszustów, podali się 

za tkaczy i powiedzieli, że potrafią tkać najpiękniejsze materie, jakie sobie tylko można 

wymarzyć. Nie tylko barwy i wzór miały być niezwykle piękne, ale także szaty uszyte z tej 

tkaniny miały cudowną własność: były niewidzialne dla każdego, kto nie nadawał się 

do swego urzędu albo też był zupełnie głupi. 

 „To rzeczywiście wspaniałe szaty! – pomyślał cesarz. – Gdybym je miał na sobie, 

mógłbym się przekonać, którzy ludzie w moim państwie nie nadają się do swoich urzędów; 

 

 

     

 

    ………………… 

       ………………………………………………………. 

       ………………………………………………………. 

       ……………………………………………………… 
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odróżniałbym mądrych od głupich. Tak, ten materiał muszą mi utkać jak najprędzej”. I dał 

obu oszustom z góry dużo pieniędzy, aby mogli rozpocząć pracę.” 

 

H.Ch. Andersen, Nowe szaty cesarza, [w:] tegoż, Baśnie, przeł. S. Beylin, Warszawa 1991. 

 

 

A. Określ typ narracji w załączonym fragmencie, zaznaczając właściwą odpowiedź.  

a. pierwszoosobowa 

b. drugoosobowa 

c. trzecioosobowa 

d. pamiętnikarska 

 

 

B. Napisz, jaką funkcję w podanym fragmencie pełnią cudzysłowy.      

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

C. Nazwij tryb czasowników w zacytowanych poniżej zdaniach.     

„Cesarz jest w garderobie.” – TRYB ………………………………………………………. 

„… odróżniałbym mądrych od głupich.” – TRYB ………………………………………… 

 

D. Sformułuj własną opinię na temat postawy cesarza i jego rządów. Uzasadnij swoje 

stanowisko, odwołując się do fragmentu utworu. Nie cytuj.      

 

OPINIA  

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

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

UZASADNIENIE 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 
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E. Które zestawienie zawiera cechy i postawy krytykowane w utworze Nowe szaty 

cesarza? Zaznacz właściwą odpowiedź.       

a. głupota, próżność, naiwność 

b. głupota, tchórzostwo, hipokryzja 

c. hipokryzja, próżność, naiwność 

d. hipokryzja, tchórzostwo, naiwność 

 

Zadanie 6. (0-7) 

Przeczytaj fragment baśni Hansa Ch. Andersena pt. Brzydkie kaczątko i wykonaj 

zamieszczone pod nim polecenia.  

 

 „Wtedy ptak poczuł się zmieszany z radości: schował głowę pod skrzydła i sam nie 

wiedział, co się z nim dzieje; był zbyt szczęśliwy, ale wcale nie dumny, gdyż dobre serce nie 

bywa nigdy pyszne; myślał o tym, jak go prześladowano i wyszydzano, i słuchał, jak wszyscy 

teraz mówili, że jest najpiękniejszym ze wszystkich pięknych ptaków. Bzy pochylały swe 

gałęzie nad powierzchnią wody, a słońce grzało mocno i rozkosznie; wtedy zaszumiały 

skrzydła młodego łabędzia, podniosła się smukła jego szyja i zawołał z głębi serca: 

– Nawet nie marzyłem o takim szczęściu wówczas, kiedy byłem tylko brzydkim kaczątkiem!” 

 

H.Ch. Andersen, Brzydkie kaczątko, [w:] tegoż, Baśnie, przeł. S. Beylin, Warszawa 1991. 

 

A. Tytułowe kaczątko padło ofiarą braku tolerancji ze strony otoczenia. Napisz, co było 

przyczyną tej niechęci. Wskaż dwa przejawy braku tolerancji wobec kaczątka.      

 

PRZYCZYNA 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

PRZEJAWY BRAKU TOLERANCJI 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

 

B. Podaj dwa wyrazy bliskoznaczne do słowa tolerancja.      

………………………………………………………………………………………………… 
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C. Wyjaśnij jak rozumiesz zwrot „poczuł się zmieszany”.      

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

D. Uzupełnij poniższy tekst, wybierając właściwe wyrazy z podanych niżej propozycji.      

 prozą  wierszem   realistyczne fantastyczne  

 są  nie są    dobro  zło 

 

Baśń to utwór pisany ……………………………,  w którym obok bohaterów i przedmiotów 

ze świata rzeczywistego występują postacie ……………………………… . Czas i miejsce 

akcji ……………………… dokładnie określone. W baśni zawsze zwycięża ……………… . 

 

E. Zdanie: „Nawet nie marzyłem o takim szczęściu wówczas, kiedy byłem tylko 

brzydkim kaczątkiem!” to: 
 

a. zdanie pojedyncze rozwinięte 

b. zdanie pojedyncze nierozwinięte 

c. zdanie złożone podrzędnie 

d. zdanie złożone współrzędnie  

 

Zadanie 7. (0-9) 

Przeczytaj uważnie załączony tekst, dotyczący bajki jako gatunku literackiego, 

a następnie wykonaj zamieszczone poniżej polecenia.  

Bajka – jeden z podstawowych gatunków dydaktycznej literatury: krótka powiastka 

wierszem lub prozą, której bohaterami są zwierzęta, ludzie, rzadziej rośliny lub przedmioty, 

zawierająca moralne pouczenie, wypowiedziane wprost lub dobitnie zasugerowane. Bajka jest 

rodzajem przypowieści na temat uniwersalnych sytuacji moralno-psychologicznych, 

charakterów i postaw; opowiadana w niej historia stanowi zawsze jedynie ilustrację jakiejś 

prawdy ogólnej, dotyczącej doświadczeń ludzkich powtarzalnych i powszechnych. 

Zasadniczym celem bajki jest pouczyć o szkodliwości czy pożyteczności pewnych zachowań, 

przekazać jakąś zasadę etyczną lub wskazówkę postępowania. (…) Najbardziej 

rozpowszechniona jest forma bajki zwierzęcej, w której przedstawione zwierzęta występują 

jako maski określonych typów ludzkich, a relacje między nimi są odpowiednikiem 

społecznych stosunków i instytucji. (…) Sens dydaktyczny bajki jest zwykle bezpośrednio 

wysłowiony jako morał, który najczęściej bywa lokowany na końcu utworu, choć może 

występować także jako formuła początkowa.  

Słownik terminów literackich, pod red. J. Sławińskiego, Wrocław 2002, s. 55. 
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A. Podaj cechy bajki, wymienione w pierwszym zdaniu tekstu. Pamiętaj, by nie 

cytować.      

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

B. Napisz, jaką funkcję pełnią w bajkach zwierzęta. Nie cytuj.  

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

C. Wyjaśnij, czym jest morał. W której części bajki jest on najczęściej zlokalizowany?     

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

D. Napisz, jakie ludzkie cechy i postawy wyśmiewają Ignacy Krasicki i Aleksander 

Fredro w bajkach, których tytuły zostały wskazane poniżej. Pod każdym tytułem 

zapisz po cztery przykłady. 

 

Aleksander Fredro 

Chciwość osła (Osiołkowi w żłoby dano…) 

Ignacy Krasicki 

Przyjaciele 

 

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

......................................................................... 
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E. Z którą z przeczytanych przez Ciebie bajek kojarzy Ci się załączony rysunek? Podaj 

jej tytuł i autora. Uzasadnij swój wybór, odnosząc się do treści wskazanego 

przez Ciebie utworu.      

 

 

 

Autor: ……………………………………………………. 

Tytuł: ……………………………………………………. 

 

Uzasadnienie: …………………………………………………………………………………... 

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

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

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

…………………………………………………………………………………………………... 
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Zadanie 8. (0-15) 

Wyobraź sobie, że znalazłaś / znalazłeś czarodziejskie trzewiczki, które zgubiła Dorotka, 

i dzięki nim odbyłaś / odbyłeś niezwykłą podróż do baśniowego świata. Napisz 

opowiadanie o przygodzie przeżytej dzięki butom. Nadaj mu tytuł. 

 

Twoja praca nie powinna być krótsza niż strona A4. 

 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 



Konkursy w województwie podkarpackim w roku szkolnym 2016/2017 
 

Strona 12 z 14 

 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 
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…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 
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BRUDNOPIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


