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………………………………………   

       (pieczątka szkoły)                                                                                    ( kod ucznia) 

 

KURATORIUM OŚWIATY W GDAŃSKU 

 

WOJEWÓDZKI KONKURS JĘZYKA POLSKIEGO 

DLA UCZNIÓW KLAS IV-VIII SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO 

Etap I – szkolny 

13. października 2020r. 

Czas na wykonanie zadań konkursowych – 60 minut 

 

Instrukcja dla ucznia 

 Przed rozpoczęciem pracy sprawdź, czy test zawiera 8 stron. Ewentualny 

brak stron lub inne usterki zgłoś Komisji Konkursowej. 

 Czytaj uważnie wszystkie teksty i polecenia. 

 Pisz czytelnie. Odpowiedzi wpisuj czarnym lub niebieskim 

niezmazywalnym długopisem lub piórem. Nie używaj korektora. 

 Jeżeli się pomylisz, skreśl błędny zapis jedną linią 

 W innych zadaniach samodzielnie sformułuj odpowiedź i wpisz ją lub 

wykonaj zadanie zgodnie z instrukcją zawartą w poleceniu. 

 W zadaniach otwartych  wymagajacych uzasadnienia i  w zadaniu 

rozszerzonej odpowiedzi oceniana będzie poprawność językowa, 

ortograficzna i interpunkcyjna. 

Powodzenia! 

Wypełnia Komisja (po rozkodowaniu prac) 

 

……………………………………………….                        Uczeń usyskał: ………/  44   pkt. 

        imię i nazwisko ucznia 
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TEKST I 

WESELE 

Wesele; a ja muzyk, gram weselne śpiewki, 

 Wesołe krakowiaki, tęskne walców tony,  

Skoczne polki, mazura taniec ulubiony, 

 Tańczą drużby z druhnami, z parobkami dziewki. 

Migają twarze, wstęgi i barwne odziewki,  

Na ustach śmiech, a w ruchach zapał wpółszalony,  

Alkoholem, orgią taneczną wzniecony.  

Brzmi muzyka i drużbów krzykania, przyśpiewki. 

Ja gram, bom jest płacony, a więc grać im muszę,  

Co każą, grają ręce, zwyczajne w skrzypeczki  

Same, ja obcy całej nocnej zawierusze, 

Jestem precz od wesela, u mej kochaneczki,  

Przy łóżeczku uśpionej, kochanej dzieweczki.  

Tam przeniosłem ja do niej serce, myśl i duszę... 
                                                                                          https://pl.wikisource.org/wiki/Wesele_(Kucharczyk) 

 

Zadanie 1.   (0-4) 

Przedstaw schemat rymów w 1. strofie. Następnie zapisz, jak nazywa się taki 

układ i typ rymów. Następnie określ  ich funkcję w powyższym tekście. 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

Zadanie 2.     (0-2) 

Uzupełnij zdanie na temat gatunku Tekstu I, odwołując się do jego do dwóch 

charakterystycznych cech budowy. 

TEKST I jest ………………………… ………., ponieważ  …………………… 

……………………………………………………………………………………. 
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ZADANIE 3.    (0-3) 

Wypisz z Tekstu I wszystkie zdrobnienia, nadając im formę M.  Następnie 

napisz  wyraz, od którego zostało utworzone każde z nich.  

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………. 

ZADANIE 4.    (0-2) 

Podaj dokładną nazwę części mowy wyrazu uśpionej  z przedostatniej linijki 

Tekstu I, a następnie określ jego formy gramatyczne. 

 

uśpionej - ………………………………………………………………………… 

 

TEKST II 

„I tańcowali! 

 …Owe krakowiaki, drygliwe, baraszkujące, ucinaną, brzękliwą nutą  

i skokliwymi przyśpiewkami sadzone, jako te pasy nabijane, a pełne śmiechów 

 i swawoli; pełne weselnej gędźby i bujnej, mocnej, zuchowatej młodości i wraz 

pełne figlów uciesznych, przegonów i waru krwie młodej kochania pragnącej.  

Hej! 

…Owe mazury, długie kiej miedze, rozłożyste jako te grusze Maćkowe, 

huczne a szerokie niby te równie nieobjęte, przyciężkie a strzeliste, tęskliwe  

a zuchwałe, posuwiste a groźne, godne a zabijackie i nieustępliwe, jako te 

chłopy, co zwarci w kupę niby w ten bór wyniosły, runęli w tan z pokrzykami i 

mocą taką, że choćby w stu na tysiące iść, że choćby świat cały porwać, sprać, 

stratować,  

w drzazgi rozbić i na obcasach roznieść, i samym przepaść,  

a jeszcze tam i po śmierci tańcować, hołubce bić i ostro, po mazursku 

pokrzykiwać: „da dana!” 

    …Owe obertasy, krótkie, rwane, zawrotne, wściekłe, oszalałe, zawadiackie  

a rzewliwe, siarczyste a zadumane i żalną nutą przeplecione, warem krwie 

ognistej tętniące a dobrości pełne i kochania, jako chmura gradowa z nagła 

spadające (…)” 

                                                               https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/chlopi-czesc-pierwsza-jesien.html 
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Zadanie 5.    (0-1) 

Którego tańca opisanego w powyższym tekście nie grał muzyk na weselu 

przedstawionym w Tekście I? Odpowiedz całym zdaniem. 

……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………. 

Zadanie 6.    (0-1) 

Na podstawie Tekstu II dobierz do nazw tańców odpowiednie określenia 

oznaczone poniżej literami. 

krakowiak ………………………………………………………………………. 

mazur …………………………………………………………………………….. 

obertas……………………………………………………………………………. 

A. śmiech i swawola 

B. powaga i dostojeństwo 

C. siarczyste, zawrotne 

D. rozłożyste, posuwiste 

 

Zadanie 7.    (0-3) 

Który z tańców opisanych w Tekście II uznasz za najspokojniejszy, najmniej 

dynamiczny? Uzasadnij swoją wypowiedź. 

…………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………….. 

Zadanie 8.   (0-2) 

Podaj tematy oboczne rzeczownika taniec i zapisz oboczność. 

………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………. 
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Zadanie 9.  (0-3) 

Rozpoznaj pary wyrazów, w których występuje upodobnienie pod względem 

dźwięczności. 

Wpisz oznaczenia literowe tych par w odpowiednie miejsce w tabeli. 

A. choćby, prośby 

B. hołubce, wściekłe 

C. wraz, śmiechów 

D. przepaść, pokrzykiwać 

 

 

Zadanie 10.    (0-4) 

Wyjaśnij znaczenie podanych przysłów i związków frazeologicznych: 

A. Tańczy, jak mu zagrają –………………………………………………….. 

B. Taneczny krok – …………………………………………………………………. 

C. Do tańca i do różańca –…………………………………………………… 

D. Pies z nim tańcował – ……………………………………………………. 

Zadanie 11.   (0-5)  

W imieniu trenera  grupy tanecznej „Pomorzanie” napisz ogłoszenie o naborze 

chętnych do nauki tańców ludowych. Użyj dwóch argumentów zachęcajacych  

do zapisania się na te zajecia. Pamiętaj o podaniu wszystkich niezbędnych 

informacji. 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………. 

1. udźwięcznienie wsteczne  

2. ubezdźwięcznienie 

postępowe 

 

3. utrata dźwięczności w 

wygłosie 
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Zadanie 12.     (0-14) 

 Śniło mi się niezwykłe wesele. A najdziwniejsi byli goście… Dokończ 

opowiadanie tak, jak Ci podpowiada wyobraźnia. 

Twoja praca powinna liczyć co najmniej 150 słów. 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

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

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 
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Brudnopis (ta część nie będzie sprawdzana) 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 


