
1 
 

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 wojewódzki – 8. kwietnia 2021r. 

Przeczytaj uważnie zamieszczone teksty i zadania. W zadaniach zamkniętych podkreśl wybrane 

przez siebie odpowiedzi. W zadaniach otwartych odpowiedzi zapisz czytelnie  

w wyznaczonych miejscach. Na wykonanie pracy masz 90 minut. 

Powodzenia! 

Zadanie 1.   (0-1) 

W noweli, w życiu bohatera mają miejsce przełomowe, najczęściej tragiczne wydarzenia. Napisz, co 

jest punktem kulminacyjnym w noweli E. Orzeszkowej „A…b…c…”. 

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

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

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

 

Zadanie 2.   (0-1 ) 

Podaj co najmniej dwa argumenty, które mogłyby pomóc obronie Joanny Lipskiej w czasie procesu. 

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

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

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

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

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

Zadanie 3.   (0- 3) 

Odwołując się do treści noweli, zastanów się, czym różnią się czasy opisane przez Elizę  Orzeszkową 
od  dzisiejszych, a co mimo upływu lat je łączy. Zapisz w tabeli co najmniej dwie różnice i dwa 
podobieństwa. 

świat opisany w utworze świat współczesny 

różnice 
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podobieństwa 

 

 

 

 

 

Tekst 1. 

KRWAWY TERROR 

     Tradycyjnie, jak co roku, pielgrzymi wczoraj przeszli trasę od Wejherowa do Piaśnicy, aby w ten 
sposób uczcić pamięć pomordowanych w lesie piaśnickim tysiące Polaków. Warto przypomnieć, 
jak doszło do tej tragedii. 

     Niemal natychmiast po zajęciu Pomorza Gdańskiego we wrześniu 1939 r. wojska hitlerowskie 
wszczęły wobec ludności polskiej krwawy terror. Początkowo, mniej więcej przez miesiąc łączyło się 
to z działaniami wojennymi. Zginęło wtedy kilka tysięcy osób w rozstrzeliwaniach masowych i 
pojedynczych. Okupant powoływał się przy tym na 
                                                 rzekome okrucieństwa 

     Jakoby dokonywane wcześniej przez Polaków na Niemcach. Okres następny trwał od początku 
października do grudnia, a niekiedy do wiosny 1940 r. Charakteryzowały go liczne aresztowania,  
a przy tym zaplanowane i zorganizowane morderstwa masowe, dokonywane prawie we wszystkich 
miastach powiatowych województwa pomorskiego. 
     Na Pomorzu miejscem najbardziej licznych egzekucji były lasy koło wsi Piaśnica, niedaleko 
Wejherowa, w powiecie morskim. Ich ofiarą padły tysiące Polaków.  
     Do masowej akcji ludobójczej w powiecie morskim nawoływał gauleiter gdański NSDAP, Albert 
Forster. To on w Wejherowie w październiku 1939 powiedział na wiecu do Niemców: 
- Polaków należy 
                                                  wytępić od kołyski. […] 

[…] Za popełnione zbrodnie Forster stanął przed Najwyższym Trybunałem Narodowym w Gdańsku, 
którego wyrok ogłoszony 29 kwietnia 1948 po parutygodniowym procesie brzmiał jednoznacznie: 

                                                   Kara śmierci! 

      Wyrok ten wykonany został na podstawie zarządzenia Centralnej Prokuratury R.P., 
 w areszcie śledczym Warszawa – Mokotów 28 lutego 1952. […]  

                                       „Krwawy terror” Zygmunt Milczewski, w: „Dziennik Bałtycki” z 28 października 1996 r. 

 

 

Zadanie 4.   (0- 1) 
Powyższy tekst jest:  

a) opisem,  

b) wywiadem,  

c) artykułem,  

d) sprawozdaniem. 
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Zadanie 5.   (0- 1) 

Cechami charakterystycznymi tego gatunku dziennikarskiego są:  

a) bogactwo epitetów i porównań, subiektywizm, statyczność, 

b) tytuł, śródtytuły, lid, rzetelne przekazanie informacji, 

c) czas i miejsce akcji, bohaterowie, tytuł 

d) miejscowość, data, formuła pożegnalna, podpis. 

 

Zadanie 6.   (0- 1) 

 Wg internetowego „Słownika języka polskiego” pielgrzym to osoba uczestnicząca w pielgrzymkach, 

podróżująca do miejsc świętych. Jak sądzisz, czy użyte we wstępie cytowanego fragmentu tekstu  

pt. „Krwawy terror” słowo pielgrzym odzwierciedla jego słownikowe znaczenie? Swoją odpowiedź 

uzasadnij jednym zdaniem.  

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

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

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

 

Zadanie 7.   (0- 2) 

Internetowy „Słownik synonimów” podaje, że najbardziej znane wyrazy bliskoznaczne słowa 

pielgrzym to: wędrownik, tułacz, wojażer, nomada, globtroter, autostopowicz, turysta, odkrywca, 

obieżyświat, zwiedzający, wycieczkowicz, włóczykij, weekendowicz, pątnik, obozowicz, wędrowiec, 

biwakowicz, podróżnik, urlopowicz, latający Holender, ... . 

Którym z nich można Twoim zdaniem zastąpić to użyte we wstępie cytowanego fragmentu tekstu 

pt. „Krwawy terror”? Swoją odpowiedź uzasadnij.  

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

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

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

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

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

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

 

Zadanie 8.   (0- 4) 

Z pierwszego zdania tekstu 1. wypisz wszystkie wyrazy, w których zachodzą zjawiska fonetyczne.  

Następnie podaj ich pełną nazwę. 

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

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

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

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

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

 

Zadanie 9.   (0- 5) 

W Wejherowie znajduje się Muzeum Piaśnickie. Ułóż tekst, który mogliby zamieścić w księdze 

pamiątkowej muzeum uczniowie Twojej klasy po zwiedzeniu tego obiektu. Pamiętaj o zastosowaniu 

formy i treści adekwatnej do sytuacji. Pamiętaj o poprawności językowej i bezbłędnym zapisie. 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Tekst 2.  

W lesie koło Piaśnicy 

(Znajdują się tam masowe groby około dwunastu tysięcy zamordowanych w latach 1939 – 1940 Polaków – 

na nielicznych mogiłach zidentyfikowanych ofiar widnieją tabliczki z nazwiskami, jest na przykład na dwu 

obok siebie grobach: „Maria Napierałowa, Kępino” i „Jan Napierała, lat 11, Kępino”). 

Myślę o tym chłopczyku: 

tu stał, tulił się do matki. 

W tym pięknym lesie  

drzewa szumiały złocistą jesienią. 

Był dzień jedenasty listopada,  

a on miał jedenaście lat. 

Wielu było ludzi razem z nimi,  

lecz on nie widział nikogo – 

 tylko matkę. 

Od niej oczekiwał ratunku. 

Zapewne zasłaniała mu twarzyczkę,  

okrywała go fałdami spódnicy, 

gdy ujrzała lufy karabinów, 

które ich brały na cel.  
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Kto upadł pierwszy? 

Matka czy synek jedenastoletni,  

gdy echo strzałów przehuczało lasem  

i śmierć spłynęła w gestapowskiej czapce 

lepka, zielona wśród mgieł listopada. 

Myślę o tym chłopczyku,  

myślę o jego jedenastu latach 

gdy stoję dzisiaj przed małą tabliczką, 

w tym pięknym lesie, pogodną jesienią, 

gdy wrzesień kwitnie na wysokich drzewach. 

Oto tabliczka i nazwisko matki, 

oto tabliczka i nazwisko syna 

i objaśnienie: jedenaście lat … 

I nie pojmuję, jak mógł paść ten strzał 

wycelowany w szczupłą pierś chłopczyka. 

A może jeszcze gdzieś tam, w wielkim świecie 

jeszcze ta lufa jest 

i ręka ta 

i oczy, 

które spokojnie, 

wolno  

celowały? 

 

I szumią drzewa, 

piękne, stare sosny 

i wrzos już kwitnie słoneczną jesienią. 

             Witold Zechanter W lesie koło Piaśnicy 

 w Piaśnica: poezja i fragmenty prozy pod red. Wojciecha Kiedrowskiego,  

Zrzeszenie Kaszubsko – Pomorskie, Gdańsk 1984 

 

Zadanie 10.   (0-3) 

a) Kim jest podmiot liryczny w tym utworze?  

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

b) Kim jest bohater wiersza? Czego dowiedzieliśmy się o nim z treści utworu?  

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

c) Wyjaśnij na czym polega tragizm bohatera utworu.  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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Zadanie 11.   (0-4)   

Wpisz do tabeli nazwy poniższych środków  stylistycznych i wyjaśnij ich znaczenie w wierszu: 

cytat nazwa wyjaśnienie 

„śmierć spłynęła w gestapowskiej 
czapce” 
 
 

  

„Myślała o tym chłopczyku… 
(…)zasłaniała mu twarzyczkę” 
 

tu podkreślonych  słów  

„Kto upadł pierwszy?” 
 

 
 
 

 

 
„Oto tabliczka i nazwisko matki, 
oto tabliczka i nazwisko syna” 
 

  

 

Zadanie 12.   (0-2) 

Polska kultura może pochwalić się tradycjami, które są kultywowane od pokoleń. Jedną z nich jest 

zapalanie zniczy i składanie kwiatów na grobach i w miejscach pamięci. Wymień dwa święta, z okazji 

których można tak właśnie uczcić pamięć tych, którzy zostali zamordowani w lesie koło Piaśnicy. 

Swój wybór uzasadnij.  

Święta: …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

Uzasadnienie:…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

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

Tekst 3 

„Chłopcy, przechodząc obok toru, ujrzeli przeraźliwy obraz: wśród potrzaskanych, wykolejonych, 
dymiących wagonów - setki ludzi krzątających się nerwowo lub leżących we krwi. Nigdzie nie widać 
białych kitlów lekarzy i sanitariuszy, nigdzie wozów, które by przyjmowały rannych. Na równolegle z 
torem biegnącej szosie migają od czasu do czasu auta, przesuwają się wozy, żaden się jednak nie 
zatrzymuje, żaden nie dostrzega tuż obok widocznych plam krwi i ogromu ludzkiego cierpienia. - 
Panowie, tak być nie może - mówi powoli Alek. Twarz ma pobladłą. Po raz pierwszy ujrzał tak 
bezpośrednio i blisko grozę wojny. - My tych ludzi nie zostawimy. W parę minut potem, gdy cały 
oddziałek Buków, rozproszony wśród rannych przystępuje do najkonieczniejszych opatrunków, Alek 
staje na skraju szosy i daje znak zbliżającemu się samochodowi, by stanął. Auto, nie zwalniając biegu, 
przemknęło dalej. Drugie - to samo. Nie zatrzymał się również przejeżdżający wóz chłopski, mimo 
nalegań Alka. - Do jasnej cholery! - wyrywa się z ust młodego człowieka. 
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Dłonie zwijają się w pięść, szczękę co chwila chwyta skurcz. - Chłopcy do mnie - woła w  
kierunku kolegów. Po chwili stoi na szosie cała gromadka. Zbliża się auto ciężarowe. Teraz już nie 
machają rękami i nie proszą. Stoją pośrodku drogi z niezłomną decyzją w oczach. - Stać! Auto 
ciężarowe powoli zatrzymuje się. 
- Wszyscy wysiadać z wozu! - nie cierpiącym sprzeciwu głosem rozkazuje Alek. – Pan zabierze rannych 
z pociągu - nakazuje szoferowi. Szofer chwilę się waha. Polecenie bowiem wydaje jakiś harcerz, nie 
wojskowy. Ale harcerz jest wysokiego wzrostu, z oczu jego widać, że nie żartuje, a za nim stoi pięciu 
czy sześciu innych, których twarze niedwuznacznie wskazują na to, czego chcą. Więc szofer wychodzi 
z auta. Powoli zaczynają schodzić podróżni. - Państwo do najbliższego miasteczka pójdą pieszo - mówi 
Alek. - Tam dostaniecie z powrotem wasze auto. 
- Mężczyzn proszę o pomoc w przenoszeniu rannych. I jak to często bywa w takich 
chwilach - nastrój egoizmu i oporu radykalnie się zmienił w nastrój współdziałania i pomocy. 
Następne auta i wozy zatrzymują już nie tylko Buki, lecz i ich przygodni pomocnicy z auta ciężarowego. 
Do późnego wieczora trwa męczący duszę i nerwy transport nieszczęsnych, 
cierpiących ludzi do miasteczka.”                                (frag. A. Kamiński, Kamienie na szaniec, Warszawa 2018) 

 

Zadanie 13.   (0-1) 

Co w zachowaniu Alka świadczy o jego determinacji w przedstawionej sytuacji? Podaj trzy przykłady  
z tekstu.  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

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

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

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

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

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

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

 

Zadanie 14.   (0-4) 

Za pomocą jakich zabiegów stylistycznych w zacytowanym fragmencie ukazano dramatyzm akcji 
pod Dębem Wielkim? Uzasadnij swoją odpowiedź cytatami z tekstu. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

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

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

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

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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Zadanie 15.   (0-4) 

Wypisz z tekstu przykłady 4 różnych form czasownika i podaj ich pełne nazwy (0- 4p): 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Zadanie 16.   (0- 17) 

Napisz przemówienie, w którym zwrócisz uwagę młodym słuchaczom na konieczność kultywowania 
pamięci tych, którzy poświęcili swoje życie dla ojczyzny. W swojej pracy odwołaj się do filmu  
i lektury obowiązkowej z etapu wojewódzkiego oraz tradycji, którą znasz ze współczesnego świata. 
Twoja prac powinna liczyć co najmniej 200 słów. 
 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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


