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Drogi Konkursowiczu! 

Masz przed sobą test sprawdzający Twoją wiedzę funkcjonalną z zakresu kształcenia 

językowego (zadania 1 – 10) oraz Twoją umiejętność tworzenia własnego tekstu (zadanie 11). 

Czytaj uważnie wszystkie zadania i dokładnie stosuj się do poleceń. 

Rozwiązania zapisuj w wyznaczonym miejscu, unikaj skreśleń, a jeżeli już się pojawią, 

korektę zamieszczaj czytelnie nad skreśleniem. Możesz korzystać z brudnopisu. Używaj 

długopisu jedynie z czarnym lub niebieskim wkładem. Nie korzystaj z korektora. Właściwie 

gospodaruj czasem. 

 

Na rozwiązanie zadań przeznaczono 100 minut. 
 

Miłej pracy i niech Ci przyświeca motto: 

 

Ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy, 

Ważnych jest kilka tych chwil, tych, na które czekamy… 

                                                                                              Marek Grechuta 

 

 

Zadanie 1.  (0-6)  
 

Rzeczowniki, znajdujące się w nawiasach, zapisz w odpowiedniej formie (przypadku  

i liczbie). 

 

 

A. (Ksiądz proboszcz) ………………………, dlaczego tyle dyskusji o (zło) 

…………………oraz (dobro) ………………………….  nie daje jednoznacznych 

odpowiedzi? 

 

B. Na powierzchni rosołu pływało mnóstwo (oko) ………………………….tłuszczu. 

 

C. Marta odwiedziła jedno z popularnych (centrum) ……………………… handlowych  

w (Zakopane) …………………………., by w modnym butiku kupić ładną torebkę  

z oryginalnymi (ucho) …………………………. . 

 

D. Choć już na świecie nie ma tylu (hrabia) …………………………., co dawniej, 

niektórzy naśladowcy próbują nabrać dobrych (maniera) ………………………….,  

by brylować w towarzystwie. 
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E. Profesor Kociemba brał udział w wielu (sympozjum) …………………………., 

naukowych, zasiadał też często w (jury) …………………………. konkursowych. 

 

 

 

Zadanie 2.  (0-2) 
 

Wstaw w odpowiednich miejscach przecinki. 

 

Robert jeździł na samotne wyprawy rowerowe mimo że zdrowie nie służyło mu od dłuższego 

czasu. Jednak przeliczył się ze swoimi siłami zatem wylądował w szpitalu. Lekarze zrugali go 

widząc jak bardzo Robert lekceważy swoje zdrowie. Byli szczególnie surowi ponieważ 

Robert to przypadek niereformowalny. Na pewno wszystkie zalecenia puści mimo uszu chyba 

że przerazi go perspektywa życia bez jazdy na rowerze. Jak sobie pościeli tak się wyśpi.  

 

Zadanie 3.  (0-4) 
 

Przekształć zdania pojedyncze, zastępując wytłuszczone części zdaniami podrzędnymi. 

Precyzyjnie określ rodzaj utworzonych zdań złożonych podrzędnie. 

Np.: 

Wychowawcę martwiło nieobliczalne zachowanie wszystkich uczniów z klasy.  

Wychowawcę martwiło, że wszyscy uczniowie z klasy zachowywali się w sposób 

nieobliczalny. 

Rodzaj zdania: zdania złożone podrzędnie podmiotowe 

 

A. Dla rozwiązania problemu zorganizował im wycieczkę w miejscu kompletnie 

odciętym od świata i zasięgu.  

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

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

Rodzaj zdania: ……………………………………………………………………………….. 
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B. Wbrew pozorom młodzież cieszyła się brakiem dostępu do sieci.  

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

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

Rodzaj zdania: ……………………………………………………………………………….. 

 

C. Wszyscy zachowywali się jak wyzwoleni z okowów cywilizacji.  

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

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

Rodzaj zdania: ……………………………………………………………………………….. 

 

D. Po duchowej przemianie wrócili do szkolnych ławek jako zupełnie inni ludzie.  

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

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

Rodzaj zdania: ………………………………………………………………………………….. 

 

 

Zadanie 4.  (0-5) 
 

W podanych zdaniach popraw wszystkie błędy. 

 

A. Trzeba tę książkę koniecznie wziąść ze sobą. 

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

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

B. Czy dwa cudzysłowia mogą być obok siebie? 

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

…………………………………………………………………………………………………... 
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C. Spotkałam wczoraj w mieście byłego eksmęża mojej przyjaciółki. 

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

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

 

D. Nieuważny kierowca cofnął samochód do tyłu i spowodował stłuczkę. 

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

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

 

E. Napisz to słowo z małej litery. 

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

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

 

 

 

Zadanie 5.  (0-4) 
 

Oceń poprawność następujących konstrukcji językowych, stawiając odpowiednio literę  

P (poprawna) lub NP (niepoprawna).  

Np.  

akwen wodny ··                        – NP 

 

pełny komplet   –  ……..  

naoczny świadek   –  …….. 

bardzo nagminny   – ……… 

wybitna indywidualność  –  …….. 

dalej kontynuować  –  ……… 

krótka chwila    –  …….. 

włosy blond    –  …….. 

w każdym bądź  razie  –  …….. 

pozytywna zaleta   – ……… 
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Zadanie 6.  (0-5) 

 

Ułóż zdania, w których rzeczownik rynek pełni funkcję 

A. podmiotu logicznego. 

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

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

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

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

 
B. orzecznika. 

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

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

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

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

 
C. okolicznika. 

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

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

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

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

 
D. przydawki. 

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

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

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

………………………………………………………………………………………………….. 
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E. dopełnienia. 

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

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

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

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

 

 

Zadanie 7.  (0-4) 
 

Teksty A. i B. odnoszą się do zjawisk atmosferycznych. Wypowiedzi te jednak różnią się 

stylistycznie. Przeczytaj uważnie te teksty, a następnie wypełnij tabelę, wpisując nazwę stylu 

każdej wypowiedzi i po dwie cechy charakterystyczne dla tych stylów. 

 

 

Tekst A. 

Rozmowa dwóch przyjaciółek w windzie 

 

 – Ale psia pogoda! 

– Leje jak z cebra. 

– A do tego dmucha nie z tej ziemi. 

– Jakby się kto powiesił. 

– Łepetyna mi od tego wietrzyska pęka. Wkurza mnie to wszystko. 

– To masz problem. Będzie tak lało i wiało cały tydzień. 

– Co ty pleciesz! 

– Facetka w telewizorze mówiła.  

– No to kaplica.  Nerwy mnie zjedzą. 

– Spoko. Leć do apteki i kup sobie meliskę.  Dobra na nerwy. 

– Dzięki za radę. 

– A co? Główka pracuje. Ma się ten pomyślunek. 
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Tekst B. 

 

Deszcz, który zalicza się do opadów atmosferycznych, powstaje w wyniku cyrkulacji 

atmosferycznej, jaka ma miejsce między powierzchnią ziemi, a atmosferą ziemską. Aby mógł 

powstać deszcz, najpierw muszą wytworzyć się odpowiednie ilości chmur. Te zaś powstają  

w wyniku procesu parowania. Wraz ze strumieniami ciepłego powietrza do atmosfery unosi 

się para wodna, która w wyniku spadku temperatury (im wyżej tym chłodniej, około 0,6 °C na 

każde 100 m) ulega kondensacji (przechodzi ze stanu gazowego w stan ciekły). Kolejnym 

etapem w cyrkulacji atmosferycznej jest powstanie opadu atmosferycznego (w tym przypadku 

deszczu). Aby opad mógł wystąpić, kropelki wody znajdujące się w chmurze muszą nabrać 

odpowiedniej masy (łącząc się ze sobą). Masa ta jest ważna z dwóch powodów. Po pierwsze 

w czasie opadania może nastąpić ponowne parowanie. Po drugie, jeśli kropla jest zbyt mała, 

może powrócić do chmury w wyniku działania prądów wstępujących. 

                                                                                          (https://pl.wikipedia.org/wiki/Deszcz) 

 

TEKST A. TEKST B. 

TEKST A. napisany jest stylem  

 

 

…………………………………………. 

 

 

TEKST B. napisany jest stylem  

 

 

……………………………………………. 

 

 

Cechy tego stylu to: 

 

1………………………………… 

 

 

2………………………………… 

 

Cechy tego stylu to: 

 

1……………………………………………… 

 

 

2……………………………………………… 

 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Pr%C4%85d_wst%C4%99puj%C4%85cy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Deszcz
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Zadanie 8.  (0-3) 
 

 Wyrazy zapisane w nawiasach zastąp przymiotnikami. Zwróć uwagę na pisownię tych 

przymiotników. 

 

Np. 

 przewodnik (Bieszczady) – przewodnik bieszczadzki 

 

 

A. spuścizna (Mickiewicz) – spuścizna ………………………………………………  … 

B. rynek (Bydgoszcz) – rynek…………………………………………………………… 

C. powstanie (Kościuszko) – powstanie …………………………………. …………….. 

D. muzea (Przemyśl) – muzea………………………………………. ………………….. 

E. porównanie (Homer)…………………………………………….. …………………… 

F. województwo (Małopolska) – województwo…………………………………………. 

G. Trylogia  (Sienkiewicz) – Trylogia  …………………………………………………… 

 
 

 

 

 

Zadanie 9  (0-4) 
 

Podane liczebniki zapisz słownie. 

 

Na przełomie 2000  (……………………………………………………….) roku 

i 2001 (………………………………………) roku hucznie obchodziliśmy  

1. (…………………………………….) rocznicę wejścia w nowe tysiąclecie.  

 

Na 10 (………………………) rodziców w radzie szkoły 6 (……………………) miejsc 

przypadło kobietom. 

 

2 i ½ lat (……………………………………………………………..) dziecko jest już bardzo 

ciekawe świata. 
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Zadanie 10.  (0-5) 
Wyjaśnij znaczenie podanych konstrukcji językowych z czasownikiem mówić. 

 

Np. 

 mówić od rzeczy – mówić bez sensu, pleść głupstwa 

 
A. mówić jak karabin maszynowy  – …………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………. 

 

B. mówić jak do ściany – ………………………………………………………………. 

 

……………………………………………………………………………………………. 

 

C. mówić co ślina na język przyniesie – ………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………. 

 

D. mówić jak na spowiedzi – ……………………………………………………………. 

 

……………………………………………………………………………………………. 

 
E. mówić jak z katedry  – ………………………………………………….. 

 

……………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

Zadanie 11.  (0-18) 

 
Odważny człowiek to nie ten, który się nie boi, ale ten, który mimo strachu podejmuje 

wyzwanie. 

 

Czy zgadzasz się z tymi słowami? W swoich rozważaniach odwołaj się do postaw dwóch 

wybranych bohaterów literackich, którzy wykazali się odwagą. 

 

 

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

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

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

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



Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Języka Polskiego 

eliminacje szkolne 

 

 

 11 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Uczennica otrzymała/Uczeń otrzymał ……….. .. 

 

 

 

 

 

 

RAZEM 
  

………..pkt. 

 

 

RAZEM 

 

  

………..pkt. 
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BRUDNOPIS 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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


