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

pieczątka nagłówkowa szkoły 

 

 

KONKURS  Z  JĘZYKA  POLSKIEGO 

DLA  UCZNIÓW  SZKÓŁ  PODSTAWOWYCH 

ETAP  SZKOLNY 
 

 

MOTYW PRZEWODNI: 

Świat jest książką i ci, którzy nie podróżują,  

czytają tylko jedną stronę. 

św. Augustyn z Hippony 

 

Drogi Uczniu, 

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

prawidłowo odpowiedzieć na wszystkie pytania. 

 

 Arkusz liczy 16 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 pió-

rem). 

 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)  

Rozwiąż krzyżówkę dotyczącą lektur obowiązujących Cię na I etapie konkursu i odczytaj 

rozwiązanie. Następnie ułóż pytanie, na które odpowiedzią będzie hasło krzyżówki.  

 

1. 
 

 
             

2.          
 

 
    

3. 
 

 
             

4.         
 

 
     

5. 
 

 
             

6. 
 

 
             

7.             
 

 
 

8. 
 

 
             

9. 
 

 
             

10. 
 

 
             

11.   
 

 
           

12.          
 

 
    

13.   
 

 
           

14.           
 

 
   

15.         
 

 
     

16.         
 

 
     

17.   
 

 
           

 

1. Miasto, w którym rozpoczyna się akcja utworu H. Sienkiewicza.  

2. Okręt, na którym Guliwer wyruszył w pierwszą ze swych niezwykłych podróży.  

3. Zwierzęta, które Guliwer przywiózł do domu z krainy Lilliputów.  

4. Ugryzł panią Olivier. 

5. Choroba, na którą zapada Nel. 

6. Zabił lwa.  



Konkursy w województwie podkarpackim w roku szkolnym 2018/2019 
 

Strona 3 z 16 

 

7. Bohater literacki inaczej.  

8. Latająca wyspa, którą odwiedził Guliwer. 

9. Imię żony Guliwera.  

10. Zagroda z ciernistych krzewów, chroniąca obozowisko przed napaścią dzikich zwierząt. 

11. Beduin służący Mahdiemu. 

12. Państwo Guliwera.  

13. Narodowość Stasia.  

14. Stolica państwa Lilliput.  

15. Drapieżnik, którego nikt z plemienia Wa-hima nie odważyłby się zabić. 

16. Pseudonim Henryka Sienkiewicza.  

17. Żona Smaina. 

 

HASŁO: __________________________________________________ 

PYTANIE: _________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

Zadanie 2. (0-5) 

Przyjrzyj się uważnie zamieszczonym poniżej fotografiom, a następnie uzasadnij ich zwią-

zek z powieścią Henryka Sienkiewicza, przywołując konkretne fakty z utworu. 

 

 

ZWIĄZEK FOTOGRAFII Z POWIEŚCIĄ 

HENRYKA SIENKIEWICZA 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 
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ZWIĄZEK FOTOGRAFII Z POWIEŚCIĄ 

HENRYKA SIENKIEWICZA 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

 

 

ZWIĄZEK FOTOGRAFII Z POWIEŚCIĄ 

HENRYKA SIENKIEWICZA 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

 

 

ZWIĄZEK FOTOGRAFII Z POWIEŚCIĄ 

HENRYKA SIENKIEWICZA 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 
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ZWIĄZEK FOTOGRAFII 

Z POWIEŚCIĄ HENRYKA 

SIENKIEWICZA 

________________________ 

________________________ 

________________________ 

________________________ 

________________________ 

________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

Zadanie 3. (0-14) 

Szlakiem Stasia i Nel 

Bohaterowie W pustyni i w puszczy Henryka Sienkiewicza, uprowadzeni przez trzech Su-

dańczyków, odbyli fascynującą i pełną przygód podróż, by wreszcie wrócić do swoich oj-

ców. Wykonaj zadania dotyczące podróżniczego wątku w powieści.  

 

A) Uporządkuj kolejno etapy podróży Stasia i Nel.  

 

 Omdurman  kraj Wa-himów  Mombasa 

 Port-Said  Chartum  Faszoda 

 „Kraków”  Medinet  Góra Lindego 

  

B) Opisz wybrany przez siebie epizod z podróży Stasia i Nel. Tekstowi nadaj formę krót-

kiego sprawozdania (6-8 zdań), prowadzonego z perspektywy naocznego świadka.  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

C) Zredaguj ogłoszenie biura podróży, które oferuje wyjazd turystyczny szlakiem Stasia 

i Nel. W ogłoszeniu uwzględnij: cel i czas trwania wycieczki, koszt wyjazdu i jego pro-

gram, informacje o zakwaterowaniu i wyżywieniu oraz możliwościach skorzystania 

z oferty. 
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Zadanie 4. (0-9) 

Przeczytaj uważnie fragment powieści Henryka Sienkiewicza W pustyni i w puszczy, a na-

stępnie wykonaj zamieszczone pod nim polecenia. 

 

Henryk Sienkiewicz, W pustyni i w puszczy (fragment) 

Słońce przeszło już na zachodnią stronę nieba, ale jeszcze przed wieczorem Linde opo-

wiedział Stasiowi swoje dzieje. Był on synem kupca z Zurychu. Rodzina jego pochodziła 

z Karlsruhe, ale od 1848 roku przeniosła się do Szwajcarii. Ojciec jego zrobił wielki majątek 

na handlu jedwabiem. Kształcił syna na inżyniera, ale młodemu Henrykowi uśmiechały się od 

wczesnych lat podróże. Po ukończeniu politechniki, odziedziczywszy całą fortunę ojcowską, 

przedsięwziął pierwszą podróż do Egiptu. Były to czasy jeszcze przed Mahdim, więc dotarł aż 

do Chartumu i polował z Dangalami w Sudanie. Potem poświęcił się geografii Afryki i stał się 

tak biegłym jej znawcą, że wiele towarzystw geograficznych zaliczyło go w poczet swych 

członków. (…) 

Linde posiadał znaczne zapasy wszelkiego rodzaju konserw, ale w obawie szkorbutu 

polował codziennie dla zdobycia świeżego mięsa. Był on wybornym strzelcem, lecz nie dość 

ostrożnym myśliwym. I stało się, że gdy przed kilku dniami zbliżył się lekkomyślnie do powa-

lonego dzika ndiri, zwierz zerwał się i poszarpał mu okropnie nogę, a następnie podeptał krzyż. 

Zdarzyło się to tuż koło obozu i w oczach Nasibu, który podarłszy własną koszulę i uczyniwszy 

z niej bandaż, zdołał zatamować upływ krwi i odprowadzić rannego do namiotu. W nodze jed-

nak od wewnętrznego wylewu krwi potworzyły się skrzepy i choremu groziła gangrena. 

Staś chciał go koniecznie opatrywać i oświadczył, że albo będzie przyjeżdżał codzien-

nie, albo by nie zostawiać Nel tylko pod opieką dwojga czarnych, przewiezie go między końmi 

na rozpiętych wojłokach na cypel, do „Krakowa”. 

Linde zgodził się na pomoc w opatrunkach, ale nie zgodził się na przewiezienie. (…) 

I począł powtarzać gorączkowo: 

— Nie mogę, nie mogę, nie mogę! 

Lecz uspokoił się zaraz i mówił dalej jakimś dziwnie wzruszonym głosem: 

— Przyjdź tu jutro rano… Ja mam do ciebie prośbę, którą jeśli spełnisz, to może Bóg wypro-

wadzi was z tych afrykańskich czeluści, a mnie da śmierć lekką. Chciałem tę prośbę odłożyć 

do jutra, ale ponieważ jutro mogę już być nieprzytomny, więc wypowiem ją dziś: weź wody w 

jakie naczynie, zatrzymaj się przed każdym z tych śpiących biedaków, pryśnij na niego wodą 

i powiedz te słowa: „Ja ciebie chrzczę – w imię Ojca, i Syna, i Ducha!…” 

Tu wzruszenie zatamowało mu głos i umilkł. 

— Wyrzucam sobie – mówił po chwili – żem się nie żegnał tak z tymi, którzy umierali na ospę, 

i z tymi, którzy posnęli poprzednio. Lecz teraz śmierć stoi nade mną… i chciałbym… choć z tą 

resztą mojej karawany pójść razem w tę ostatnią wielką podróż… 

To rzekłszy wskazał ręką na rozpromienione niebo – i dwie łzy spłynęły mu z wolna po 

policzkach. 

Staś płakał jak bóbr. 

H. Sienkiewicz, W pustyni i w puszczy, Kraków 2002. 
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A) Nadaj fragmentowi adekwatny tytuł. 

________________________________________________________________________ 

 

B) Podaj dwa synonimy wyrazu biegły pojawiającego się w wyrażeniu biegły znawca. Jaką 

częścią mowy jest to słowo? 

 

SYNONIMY _____________________________________________________________ 

CZĘŚĆ MOWY ____________________________ 

 

C) W jakich okolicznościach Staś poznał Lindego?  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

D) Jak potoczyły się dalsze losy Lindego? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

E) Linde to bohater: 

a) pierwszoplanowy  

b) drugoplanowy 

c) epizodyczny.  

 

F) Uzupełnij tabelę. 

 

CZASOWNIK Z TEKSTU OSOBA I LICZBA TRYB 

przyjdź   

da   

chciałbym   

 

G) Co oznacza zwrot płakać jak bóbr, pojawiający się w ostatnim zdaniu fragmentu po-

wieści? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 



Konkursy w województwie podkarpackim w roku szkolnym 2018/2019 
 

Strona 9 z 16 

 

Zadanie 5. (0-6) 

Przyjrzyj się uważnie rysunkom, przedstawiającym podróże Guliwera, a następnie wyko-

naj polecenia i odpowiedz na pytania zamieszczone obok rysunków. 

 

A) Do jakiego kraju trafił Guliwer (po-

daj jego nazwę)? W jakich okolicz-

nościach? 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

 

B) Wymień dwie przygody, jakie prze-

żył Guliwer w tym miejscu. 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

 

A) Do jakiego kraju trafił Guliwer? 

W jakich okolicznościach? 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

      

B) Kim byli i czym się zajmowali mieszkańcy tego kraju?  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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A) Do jakiego kraju trafił Guliwer? 

W jakich okolicznościach? 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

 

B) Opisz wygląd i zachowanie Jahusów (Yahoosów).  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

 

Zadanie 6. (0-4) 

Przeczytaj uważnie fragmenty recenzji utworu Jonathana Swifta, pochodzącej z portalu 

internetowego www.biblionetka.pl, a następnie wykonaj polecenia. 

 

Recenzja książki Podróże Guliwera (fragmenty) 

Guliwer pochodził z hrabstwa Nottinghamshire, był trzecim spośród pięciu braci, jego 

ojciec miał niewielki folwark, z którego starał się utrzymać i wykształcić tę dosyć liczną gro-

madkę. Chociaż Guliwer był chłopcem zdolnym i pracowitym, studiował w Cambridge tylko 

przez rok, a następnie ojciec umieścił go u znanego londyńskiego chirurga, aby od niego uczył 

się zawodu. Medycyna okazała się życiową pasją Guliwera, pracował u boku swojego mistrza, 

ożenił się i nieźle mu się wiodło. Niestety, po kilku latach szczęście się od niego odwróciło 

i, aby móc utrzymać rodzinę, musiał przyjąć posadę lekarza okrętowego. Pływał na różnych 

okrętach, aż w końcu trafił na „Antylopę” i ten rejs stał się początkiem jego niezwykłych przy-

gód...  

Historia literatury zna całe rzesze autorów, którzy stworzyli w swoim życiu wiele ksią-

żek, ale tak naprawdę znani są z powodu jednego, dwóch dzieł. Taki los stał się udziałem ir-

landzkiego pisarza Jonathana Swifta. Jego bibliografia obejmuje niemal 20 tytułów, jednak dla 

współczesnego czytelnika jest on autorem tylko jednej książki, a mianowicie Podróży Guli-

wera. Co więcej, najczęściej znamy tylko część tego dzieła przeznaczoną dla dzieci (…) 
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i mocno ocenzurowaną, w której najważniejszy jest wątek przygodowo-fantastyczny. Tymcza-

sem w pełnej wersji jest to powieść satyryczna, ukazująca w krzywym zwierciadle społeczeń-

stwo angielskie z przełomu XVII i XVIII wieku, ówczesny dwór królewski oraz brytyjską po-

litykę zagraniczną. (…) 

Podróże Guliwera powstały w okresie oświecenia i ich bohater jest wzorcowym przed-

stawicielem swoich czasów – ciekawy świata, nie unika nowych doświadczeń, chętnie dzieli 

się własną wiedzą i stara się być użytecznym. (…) 

Książka, oprócz rozrywki, ma również walor edukacyjny – postawa prezentowana przez 

Guliwera może stać się świetnym punktem wyjścia do przedyskutowania z dzieckiem wielu 

problemów, np. tolerancji, asertywności czy poczucia własnej wartości.  

 

 

A) Dlaczego wyraz „Antylopa” w pierwszym akapicie tekstu został napisany wielką literą 

i przy użyciu cudzysłowu? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

B) Korzystając z dostępnego podczas konkursu słownika, wyjaśnij znaczenie słowa cen-

zura. Następnie napisz, co oznacza, że wyraz ocenzurowany w zdaniu: Co więcej, naj-

częściej znamy tylko część tego dzieła przeznaczoną dla dzieci (…) i mocno ocenzuro-

waną, w której najważniejszy jest wątek przygodowo-fantastyczny. 

 

 

cenzura 

definicja słownikowa 

 

 

 

 

ocenzurowany 

znaczenie wyrazu w zdaniu 

 

 

 

 

C) Na podstawie drugiego akapitu tekstu uzasadnij, że Podróże Guliwera to powieść saty-

ryczna. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

  

D) W jakim okresie literackim powstał utwór Jonathana Swifta? Jakie cechy bohatera 

świadczą o jego przynależności do tej epoki? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
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Zadanie 7. (0-5) 

Dokonaj analizy i interpretacji fragmentów utworów poetyckich według wytycznych po-

danych w tabeli pod wierszami.   

 

Zbigniew Herbert Podróż (fragmenty) 

1 

Jeśli wybierasz się w podróż niech będzie to podróż długa  

wędrowanie pozornie bez celu błądzenie po omacku  

żebyś nie tylko oczami ale także dotykiem poznał szorstkość ziemi  

i abyś całą skórą zmierzył się ze światem (…) 
 

3 

Jeżeli już będziesz wiedział zamilcz swoją wiedzę  

na nowo ucz się świata jak joński filozof  

smakuj wodę i ogień powietrze i ziemię  

bo one pozostaną gdy wszystko przeminie  

i pozostanie podróż chociaż już nie twoja (…) 
 

7  

Więc jeśli będzie podróż niech będzie to podróż długa  

powtórka świata elementarna podróż  

rozmowa z żywiołami pytanie bez odpowiedzi  

pakt wymuszony po walce  
 

wielkie pojednanie 

 

 

Jan Twardowski Zaufałem drodze  

Zaufałem drodze 

wąskiej 

takiej na łeb na szyję 

z dziurami po kolana 

takiej nie w porę jak w listopadzie spóźnione buraki 

i wyszedłem na łąkę stała święta Agnieszka 

– Nareszcie – powiedziała  

– Martwiłam  się już 

że poszedłeś inaczej 

prościej 

po asfalcie 

autostradą do nieba – z nagrodą od ministra 

i że cię diabli wzięli 
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Zbigniew Herbert 

Podróż 

Jan Twardowski                                             

Zaufałem drodze 

TEMAT / GŁÓWNA MYŚL UTWORU 

 

 
 

OSOBA MÓWIĄCA W WIERSZU 

 

 
 

ADRESAT WYPOWIEDZI LIRYCZNEJ 

 

 
 

WYMOWA WIERSZA  

Jakie znaczenie ma podróż w życiu człowieka? Co oznacza tytułowa droga? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zadanie 8. (0-11) 

Wciel się w postać wybranej przez siebie postaci z lektur konkursowych i zredaguj opo-

wiadanie, w którym opiszesz najtrudniejszą i najbardziej przerażającą przygodę tego bo-

hatera. W swoim tekście uwzględnij następujące elementy: 

 opis okoliczności wydarzenia (czas i miejsce), 

 przedstawienie osób biorących udział w tym zdarzeniu, 

 opis przeżyć wewnętrznych wybranej przez Ciebie postaci, 

 znaczenie tej sytuacji w dalszym życiu bohatera.  

Nadaj swojemu opowiadaniu tytuł, pamiętaj o pierwszoosobowej narracji.  

 

Twoja praca powinna liczyć minimum 150 słów. 
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Forma 

0-1 p. 

Treść 

0-4 p. 

Kompozycja 

0-1 p. 

Język 

0-2 p. 

Styl 

0-2 p. 

Zapis 

0-1 p. 

   

 

   

 

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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BRUDNOPIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


