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Kod ucznia Wypełnia Komisja ( po sprawdzeniu i rozkodowaniu prac) 

imię i nazwisko ucznia suma punktów 

  
 

 

 

KURATORIUM OŚWIATY W GDAŃSKU 

WOJEWÓDZKI KONKURS JĘZYKA POLSKIEGO DLA UCZNIÓW KLAS IV-VIII  

SZKÓŁ PODSTWOWYCH WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO 

etap rejonowy - 22. lutego 2021r. 

Czas na wykonanie zadań konkursowych – 90 minut 

 

Instrukcja dla ucznia 

 Przed rozpoczęciem pracy sprawdź, czy test zawiera 12 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 

Powodzenia! 

……………………………………………………………………………………… 

 
Teksty i zadania 
 

Ewelina Pawlik, Obrzęd, zwyczaj i obyczaj – czy to to samo? 

     Nieobyczajne zachowania, nadzwyczajne zjawiska, grupy obrzędowe przedstawiające 
tradycje swojego regionu – obrzęd, zwyczaj i obyczaj funkcjonują w naszym języku w 
znacznie węższym znaczeniu niż kiedyś. Dziś wszystkie charakterystyczne dla kultury ludowej 
wydarzenia czy ceremonie określamy tymi nazwami zamiennie. Tymczasem każde z nich ma 
inne znaczenie i opisuje zupełnie inną część folkloru i tradycji ludowej. 
      Obrzędy to najbardziej skomplikowane, złożone, ale także najważniejsze praktyki. Wiążą 
się najczęściej z momentami przejścia w życiu człowieka: towarzyszą zmianom, pomagają je 
zaakceptować, tłumaczą je i oswajają z nimi.  Są związane z kultem i stanowią zewnętrzną 
część uroczystości rodzinnych, religijnych lub społeczno-prawnych. Tworzy je ściśle 
określony zespół czynności, gestów i słów. Każde z nich ma swoją symbolikę, jest istotne dla 
całej ceremonii i nie może zostać pominięte. Wiedza o obrzędach oraz sposób ich 
celebrowania były przekazywane z pokolenia na pokolenie i kultywowane przez setki lat, 
często w niezmienionej formie. Obrzędy towarzyszyły najważniejszym wydarzeniom w życiu 
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każdego człowieka: narodzinom i chrzcinom, zawarciu związku małżeńskiego, śmierci i 
pogrzebowi, a także niektórym innym świętom rodzinnym i dorocznym. 

     Obyczaje to zachowania, które są powszechnie przyjęte przez daną społeczność. Tworzą 
swego rodzaju niepisane prawo – niedopełnienie obyczajów lub złamanie ich jest 
sankcjonowane przez ludzi i wiąże się z wykluczeniem lub co najmniej odczuwalną 
negatywną reakcją. Obyczaje są przekazywane w społecznościach z pokolenia na pokolenie i 
bardzo powoli ulegają zmianom. Zazwyczaj oddają wyznawany przez daną grupę system 
wartości i opierają się na tradycji, w pewien sposób również ją kształtując. Do obyczajów 
zalicza się m.in. ściąganie nakrycia głowy do jedzenia lub w momencie wejścia do kościoła, 
odpowiedni strój np. na ślub lub ważne uroczystości, witanie się i żegnanie w trakcie 
spotkań. Do obyczajów przyporządkowuje się wszystko to, co spotka się z negatywną reakcją 
grupy, jeśli nie zostanie dopełnione. Rozluźnienie norm społecznych sprawia, że dziś mamy 
coraz mniej obyczajów, a określenie nieobyczajne zachowanie stosuje się coraz rzadziej ze 
względu na społeczne przyzwolenie na wiele działań.  

     Zwyczaje to także przyjęte w danej społeczności zachowania, oparte na tradycji  
i przekazywane z ojca na syna. Jednak w odróżnieniu od obyczajów, nieprzestrzeganie 
zwyczajów nie wiąże się z negatywnym odbiorem ze strony grupy. Zwyczaje mogą 
występować tylko w określonej grupie i przez to podkreślać jej odrębność. Zwyczajem jest 
podawanie ręki na powitanie (w niektórych sytuacjach może to być obyczaj), proszenie do 
tańca kobiety przez mężczyznę oraz przepuszczanie kobiet w drzwiach. Nie stosowanie tych 
zachowań nie będzie wiązało się z negatywnymi konsekwencjami, ale pielęgnowanie ich jest 
bardzo dobrze postrzegane wśród ludzi(…)                                                                                                       

                                                                                                                                    
http://pisanezalasem.pl 
 

Zadanie 1.   (0-3) 

Na podstawie powyższego tekstu i znajomości treści lektur obowiązujących na tym etapie 

konkursu uzupełnij tabelę, podając po jednym wybranym przez siebie przykładzie. 

 obrzęd obyczaj zwyczaj 

przykład  

 

 

 

 

  

tytuł 

lektury 

 

 

 

  

 

http://pisanezalasem.pl/
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Zadanie 2.   (0- 5) 

Na podstawie treści utworu „Dziady” A. Mickiewicza odpowiedz na pytania: 

 

a) Jaki był cel organizowania dziadów? 

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

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

b) Która z przybyłych postaci– duchów nie została zaproszona na uroczystość? Jak się 

zachowuje? 

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

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

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

c) W jaki sposób utwór nawiązuje do świata pogańskiego? 

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

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

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

d) W jaki sposób utwór nawiązuje do świata antycznego? 

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

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

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

e) W jaki sposób utwór nawiązuje do świata chrześcijańskiego? 

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

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

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

 

Zadanie 3.   (0- 2) 

Napisz, do jakiego gatunku literackiego zaliczamy „Dziady” A. Mickiewicza? Odpowiedź 

uzasadnij, podając przynajmniej 3 cechy tego gatunku. 

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

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

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

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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Zadanie 4.   (0- 2) 

Przedstaw swoje zdanie na temat kultywowania tradycji ludowych i podaj trzy argumenty za 

lub przeciw.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Zadanie 5.   (0- 3) 

Przeprowadź analizę składniową podkreślonego w tekście zdania. Podkreśl i ponumeruj 

orzeczenia, narysuj wykres, nazwij typy kolejnych zdań składowych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zadanie 6.   (0-2 ) 

Przyjrzyj się zamieszczonemu niżej obrazowi i napisz, czy Twoim zdaniem mógłby posłużyć 

jako ilustracja do fragm. wygłoszonego przez pannę XII w „Pieśni świętojańskiej o sobótce” 

Jana Kochanowskiego. Uzasadnij swoje stanowisko.  

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

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

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

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

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

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

 

 
Józef Chełmoński: Orka (1896), olej/płótno; 144 x 217 cm, Muzeum Narodowe w Poznaniu. 

http://lubicki.art.pl/wp-content/uploads/2018/10/IMG_2906.jpg 

 

Zadanie 7. (0-3) 

Wymień obowiązki gospodyni i gospodarza opisane w „Pieśni świętojańskiej o sobótce”. 

Czy praca każdej z tych osób jest tak samo ważna? Uzasadnij swoją odpowiedź. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

http://lubicki.art.pl/wp-content/uploads/2018/10/IMG_2906.jpg
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Zadanie 8.   (0-2 ) 

(…) Bo Sędzia w domu dawne obyczaje chował 
I nigdy nie dozwalał, by chybiano względu 
Dla wieku, urodzenia, rozumu, urzędu. 
"Tym ładem- mawiał - domy i narody słyną, 
 Z jego upadkiem domy i narody giną". 

                                                                            https://literat.ug.edu.pl/pantad/ksiega1.htm 

Biorąc pod uwagę powyższy cytat, napisz na podstawie Księgi I „Pana Tadeusza”  

A. Mickiewicza, jakie tradycje panowały w Soplicowie. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Zadanie 9. (0- 2) 

Napisz, co w kwestii zamążpójścia łączy sytuację Jagny z „Chłopów” W.S. Reymonta z 
tytułową bohaterką „Żony modnej” I. Krasickiego, a  co je zdecydowanie różni w tej kwestii 
od Idy Borejko? 

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

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

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

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

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

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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TEKST 
 
„Nazajutrz prawie zapomniał o Gandalfie. Nigdy nie pamiętał zbyt dokładnie różnych 

rzeczy, jeśli ich nie zapisał w swoim kalendarzyku terminowym, na przykład tak: środa, 
herbata z Gandalfem. Poprzedniego dnia zanadto był podniecony, by o czymś takim 
pomyśleć. 

Gdy zbliżała się pora podwieczorku, u drzwi wejściowych przenikliwie zadźwięczał 
dzwonek i wtedy dopiero Bilbo przypomniał sobie wszystko. Pędem pobiegł nastawić 
imbryk, do nakrycia dodał drugą filiżankę i talerzyk oraz parę ciastek, po czym ruszył do 
drzwi. Miał na końcu języka słowa: „Przepraszam, że dałem ci czekać” — kiedy nagle 
spostrzegł, że za drzwiami stoi wcale nie Gandalf, lecz krasnolud z błękitną brodą zatkniętą 
za złoty pas i z oczyma jasno błyszczącymi spod ciemnozielonego kaptura. Ledwie drzwi się 
uchyliły, a krasnolud już wpakował się do hallu, jak gdyby był oczekiwanym gościem. 

Powiesił płaszcz z kapturem na najbliższym kołku. 
— Dwalin, do usług — oświadczył, kłaniając się nisko. 
— Bilbo Baggins, nawzajem — rzekł hobbit, zbyt zdumiony, by zdobyć się od razu na jakieś 
pytanie. Gdy milczenie, które potem zapadło, przedłużało się kłopotliwie, dodał: — Właśnie 
miałem siąść do podwieczorku; proszę cię, wejdź i napij się ze mną herbaty. — Brzmiało to 
może trochę oschle, Bilbo jednak miał jak najlepsze intencje. Cóż byś ty zrobił na jego 
miejscu, gdyby jakiś krasnolud nieproszony przyszedł do ciebie i powiesił swój płaszcz w 
twojej sieni, nie usprawiedliwiając się ani słowem? 

Nie zabawili długo za stołem, ściśle mówiąc zaczynali dopiero po trzecim kawałku 
ciasta, gdy rozległ się znowu dzwonek, jeszcze głośniejszy niż poprzedni. 
— Wybacz! — rzekł hobbit i pobiegł go drzwi. 

„A więc jesteś nareszcie” — chciał zawołać, pewny, że tym razem ujrzy Gandalfa. Ale 
to nie był Gandalf. Zamiast niego ukazał się w progu bardzo stary krasnolud z białą brodą, w 
czerwonym kapturze; ten również skoczył skwapliwie w uchylone drzwi, jakby został 
zaproszony. 
— Zaczynają się, jak widzę, schodzić — powiedział, spostrzegając na kołku zielony kaptur 
Dwalina, i powiesił w najbliższym sąsiedztwie swój, czerwony. — Balin, do usług — rzekł, 
kładąc rękę na piersi. 
— Dziękuję — rzekł Bilbo, któremu zdumienie dech zaparło. Nie była to wcale stosowna 
odpowiedź, lecz słowa „zaczynają się schodzić” zrobiły na nim wstrząsające wrażenie. Lubił 
gości, lubił jednak znać osoby przychodzące do jego domu i wolał też zapraszać je z własnej 
chęci. Mignęła mu okropna myśl, że ciasta może nie starczyć dla wszystkich, a wówczas on, 
jako gospodarz — znał bowiem obowiązki gościnności i gotów był ich przestrzegać, nawet 
gdyby okazały się bardzo bolesne — będzie musiał obejść się smakiem. 
— Proszę, wejdź i wypij filiżankę herbaty — zdołał wyjąkać, nabrawszy tchu w piersi.” 
                        (J.R.R. Tolkien, „Hobbit, czyli tam i z powrotem”; przełożyła: Maria Skibniewska, 
Warszawa 1988, s.7- 8) 

 

 

Zadanie 10.   (0- 2) 

Podaj dwie cechy charakteru Bilbo Bagginsa, każdą cechę uzasadnij przykładem zachowania 

z przytoczonego wyżej fragmentu utworu. Nie cytuj. 
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cecha uzasadnienie 

  

 
 
 
 

 

 

Zadanie 11.   (0- 2) 

a) Zacytuj zdanie, w którym narrator zwraca się bezpośrednio do czytelnika. Pamiętaj o 

poprawnym zapisie. 

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

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

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

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

b) W jakim celu narrator zwraca się do czytelnika? Wyjaśnij własnymi słowami.  

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

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

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

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

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

Zadanie 12.   (0- 4) 

Przeredaguj podany fragment tekstu na mowę zależną:  

„— Bilbo Baggins, nawzajem — rzekł hobbit, zbyt zdumiony, by zdobyć się od razu na jakieś 

pytanie. Gdy milczenie, które potem zapadło, przedłużało się kłopotliwie, dodał: — Właśnie 

miałem siąść do podwieczorku; proszę cię, wejdź i napij się ze mną herbaty.”  

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

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

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

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

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Zadanie 13.   (0- 2)  

Jakie są zwyczaje i upodobania hobbitów? Zdecyduj i zapisz prawda (P) czy fałsz(F)? 

A. Nie lubią przygód i nie sprawiają niespodzianek.        ………. 

B. Hobbici  lubią się spieszyć.                                               ……… 

C. Ubierają się na szaro.                                                        ………. 

D. Chodzą boso.                                                                       ……….  

E. Uwielbiają biegać po schodach.                                       ………. 

F. Jadają (o ile to możliwe) dwa razy dziennie obiad.       ………. 

 

Zadanie 14.   (0-12) 

W liście do koleżanki lub kolegi z innego kraju opisz najciekawsze - Twoim zdaniem- 

tradycje i obyczaje w polskiej kulturze obecne dawniej i dziś, które poznałaś/ poznałeś w 

utworach polskich pisarzy w ramach przygotowań do konkursu.  

Twoja praca powinna liczyć co najmniej 150 słów. 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 


