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Kod uczestnika: 

 
   

 

 

Kuratorium Oświaty w Gdańsku 

Konkurs języka polskiego 

dla uczniów klas IV-VIII szkoły podstawowej  – etap wojewódzki 2019 r. 

 

Przeczytaj uważnie zamieszczone teksty i zadania. Zapisz odpowiedzi w wyznaczonych 

miejscach. We wszystkich zadaniach oceniana będzie poprawność językowa, ortograficzna 

i interpunkcyjna.  Na wykonanie pracy masz 90 minut. Powodzenia! 

 

TEKST I 

Nie ulega wątpliwości, że nie ma nic chyba gorszego na tym padole płaczu jak 

czternastoletni chłopiec. To czysta plaga! Nie jest piękny, nie jest użyteczny, niepodobna go 

rozpieszczać jak malca, a zawsze wszystkim zawadza i złości ciągle każdego. 

 

Jeśli mówi dziecinnie, zwie się go głuptakiem, gdy odpowiada jak dorosły, zasługuje 

oczywiście na miano przemądrzałego nicponia. Każde jego słowo staje się kamieniem obrazy, 

każdy ruch przedmiotem drwin. Chłopiec czternastoletni nie ma w sobie nic pociągającego. 

Wyrasta z szaleńczym wprost pośpiechem z ubrań, głos ma szorstki, załamujący się co chwila 

w jakiś pisk niemowlęcy, twarz jego staje się kwadratowa, brzydka. Można, zaprawdę, 

przebaczyć to i owo małemu dziecku, ale trudno, bardzo trudno usprawiedliwić nieuniknione 

nawet niedomagania czternastoletniego wyrostka. 

 

Wyrostek taki jest ponadto arogancki i zarozumiały. Rozmawiając ze starszym, udaje 

dojrzałego, rozprawia, rezonuje, przeczy. Czasem napada go jakaś nieśmiałość, jakieś 

głupkowate drżenie… 

 

Dodajmy, że mimo wszystko jest to wiek, w którym chłopiec z głębi serca pożąda miłości, 

sympatii, uznania i stałby się bezwzględnie oddanym niewolnikiem każdego, kto by uszanował 

jego porywy i myśli. Ale nikt nie śmie okazać mu jawnie miłości, gdyż łagodność owa, owa 

czułostkowość każdemu wydaje się niewłaściwa i szkodliwa. 

 

Wśród połajanek i drwin, zawadzając każdemu, plącze się po świecie niby pies bezpański. 

I dlatego dla chłopca czternastoletniego jedynym miejscem pobytu na ziemi jest dom 

rodzicielski. Pobyt wśród obcych to wprost katusza, natomiast rajem, szczytem szczęśliwości 

staje się życzliwe spojrzenie kobiety i obejście z wyrostkiem wolne od pogardy i drwinek. 

 

https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/tagore-powrot.html 
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Zadanie 1. (0-3) 

Jaką formą wypowiedzi jest TEKST I? 

………………………………… 

Podaj dwa argumenty uzasadniające odpowiedź. 

a) …………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

b) …………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

Zadanie 2. (0-1) 

Uzupełnij zdanie: 

Ze względu na znaczenie słowa: rozprawia1, rezonuje  – to .........................................  

 

 Zadanie 3. (0-3) 

Wyjaśnij, użycie przecinków w zdaniu: Nie jest piękny,1 nie jest użyteczny,2 niepodobna go 

rozpieszczać jak malca,3 a zawsze wszystkim zawadza i złości ciągle każdego. 

 

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

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

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

 

 

Zadanie 4. (0-1) 

Wypisz z TEKSTU I trzy wyrazy, którymi nazwano czternastoletniego chłopca. 

…………………………………………………………………………………………………

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

 

 

 

 

                                                           
1 Rozprawiać – rozwodzić się nad czymś, rezonować, rozmawiać. 
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Zadanie 5. (0-5) 

Nadaj tytuły kolejnym akapitom TEKSTU I tak, aby powstał jego plan. Sformułuj je 

w formie równoważników zdań. 

1. …………………………………………………………………….. 

2. …………………………………………………………………….. 

3. ……………………………………………………………………... 

4. ……………………………………………………………………… 

5. ……………………………………………………………………… 

 

Zadanie 6. (0 -1) 

 Cechy chłopca czternastoletniego omówiono w uproszczony i zabarwiony wartościująco 

sposób. Nazwij ten sposób jednym słowem.  

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

Zadanie 7. (0-6) 

Dokonaj na wykresie analizy składniowej wypowiedzenia. Nazwij zdania składowe: 

Dodajmy, że mimo wszystko jest to wiek, w którym chłopiec z głębi serca pożąda miłości, 

sympatii, uznania i stałby się bezwzględnie oddanym niewolnikiem każdego, kto by uszanował 

jego porywy i myśli. 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………. 
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Zadanie 8. (0-5) 

Czy TEKST I może być komentarzem do postaci Zenka Wójcika?  Zajmij stanowisko  

i podaj dwa argumenty, odwołując się do lektury „Ten obcy”. (Punkt za zajęcie stanowiska 

przyznaje się tylko, jeśli podany zostanie chociaż jeden argument”). 

Stanowisko:……………………………………………………………………………………

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

Argument 1. 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

Argument 2. 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

Zadanie 9. (0-2) 

Wyjaśnij znaczenie tytułu opowiadania „Kameleon” Antoniego Czechowa, odwołując się 

do jego treści. 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

Zadanie 10. (0-5) 

Uzupełnij tabelę tytułami oraz autorami (imię i nazwisko) książek, których dotyczą 

zamieszczone w niej informacje. 

Informacja Tytuł i autor 

Zostaje zupełnie sama, a w dodatku musi pojechać do 

Anglii, gdzie ma się nią zaopiekować nieznany krewny. 

Przybywa do jego olbrzymiej posiadłości, ale nie czuje się 

tu dobrze. Przyzwyczajona do luksusów, okazuje bez 

żenady swoje kaprysy, którymi jednak nikt się tu nie 

przejmuje.  
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Rozpoczyna się rok szkolny w Akademii Weltona, 

elitarnej szkole średniej o wielkich osiągnięciach i... nader 

surowej dyscyplinie. W miejsce odchodzącego na 

emeryturę nauczyciela języka angielskiego, przychodzi 

nowy… 

 

Chłopiec ma przed sobą jedynie dwanaście dni życia... Gdy 

lekarze bezradnie rozkładają ręce, a rodzice nie potrafią 

nawiązać z chłopcem kontaktu ani oswoić się z myślą o 

jego nieuniknionym odejściu, zjawia się tajemnicza ciocia. 

 

Na ruinach dawnej Ameryki Północnej rozciąga się 

państwo Panem, z imponującym Kapitolem otoczonym 

przez dwanaście dystryktów. Okrutne władze stolicy 

zmuszają podległe sobie rejony do składania upiornej 

daniny. 

 

Utwór, którego znaczenia dla polskiej literatury i historii 

nie sposób przecenić. Został napisany w 1940 roku, w 

ostatnich tygodniach Bitwy o Anglię, której jest 

poświęcony. Przedstawia sylwetki jednych z największych 

bohaterów II wojny światowej - polskich lotników. 

 

 

Zadanie 11. (0-18) 

Napisz rozprawkę, w której rozważysz, czy młodość jest czasem beztroski, otwartych 

perspektyw, wielkich marzeń i nadziei. Odwołaj się do trzech lektur z listy lektur 

obowiązkowych do etapu wojewódzkiego. Twoja praca powinna liczyć co najmniej 200 

słów. 

Wykaz tytułów lektur do etapu wojewódzkiego: 

• Dywizjon 303 

• Stowarzyszenie Umarłych Poetów 

• Szaman morski lub Znaczy kapitan 

• Oskar i pani Róża 

• Igrzyska śmierci 

• Opowiadania: Kameleon, Śmierć urzędnika 

• Tajemniczy ogród 

 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Wybór tekstów i ułożenie zadań:  Piotr Janusz Pardo  
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Konsultacja: Anna Konkolewska 

 
 

 

 

 


