Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy
z języka polskiego dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów
województwa kujawsko-pomorskiego

Etap rejonowy – 1 grudnia 2018 roku
szkoła podstawowa
MODEL ODPOWIEDZI
Zadanie 1. (0-2)
Uzupełnij tabelę, pamiętając o właściwym zastosowaniu małych i wielkich liter.
Przyznajemy 2 p. za 10-9 poprawnych odpowiedzi,
1 p. za 8-7 poprawnych odpowiedzi.
Uwaga - błąd ortograficzny skutkuje nieuznaniem odpowiedzi.
Nazwa geograficzna
Wołoszczyzna
Finlandia
Kaszmir
Czechy
Jarosław

Nazwa mieszkańca
Wołoch
Fin/ Finlandczyk
Kaszmirczyk
Czech
jarosławianin

Nazwa mieszkanki
Wołoszka
Finka/ Finlandka
Kaszmirka
Czeszka
jarosławianka

Zadanie 2. (0-2)
Popraw błędy w podanych poniżej zdaniach.
Przyznajemy 2 p. za wszystkie poprawne odpowiedzi,
1 p. za 5 poprawnych odpowiedzi.
a) PZPR rozwiązała się w dramatycznych okolicznościach.
b) Założę tę suknię wieczorową.
c) Miała szyję smukłą niczym łabędź.
d) W tym momencie powiedziała: Zdejmij sweter!
e) Niechęć i zmęczenie odmalowały się na jego spokojnej zazwyczaj twarzy.
f) Lubię czytać sonety, hymny, poematy itp.
Zadanie 3. (0-2)
Dopisz właściwą formę rzeczownika w mianowniku liczby pojedynczej. Pamiętaj o poprawnym
zapisie.
Przyznajemy 2 p. za wszystkie poprawne odpowiedzi,
1 p. za 5 poprawnych odpowiedzi.
a) pomarańcze - pomarańcza
b) chryzantemy - chryzantema
c) boginie- bogini
d) cerkwie - cerkiew
e) głębie - głębia
f) statuy - statua

Zadanie 4. (0-1)
Wskaż punkt, w którym we wszystkich podanych wyrazach prawidłowo zaznaczono akcent.
a) rym, klapa, glina, epos, moglibyśmy, ziemianin, exodus.
b) rym, klapa, glina, epos, pisałby, ziemianin, exodus.
c) rym, klapa, glina, epos, pisalibyśmy, ziemianin, exodus.
d) rym, klapa, glina, epos, moglibyśmy, ziemianin, exodus.
Przyznajemy 1 p. za poprawne wskazanie.
Poprawnie wskazano akcent w wyrazach zapisanych w punkcie b.
Zadanie 5. (0-1)
Przeczytaj podany fragment powieści Tajemniczy ogród. Uzupełnij znajdującą się pod tekstem
tabelę. Podaj po jednym przykładzie zdania lub równoważnika zdania.
Oczy Mary ciskały płomienie.
— Dick jest milszy i grzeczniejszy od wszystkich innych chłopców! — zawołała. — To jest… to jest anioł! Może… może
będzie śmieszne to, co powiedziałam… a, mniejsza o to!
— Piękny mi anioł! — sapał wściekły Colin. — Nie anioł, tylko zwyczajny chłopak z wrzosowiska!
— Lepszy on niż zwyczajny radża! — odcięła Mary. — Tysiąc razy lepszy!
Była mocniejsza z nich obojga i zaczęła brać nad chłopcem górę. Co prawda, nigdy on w życiu nie miał utarczki z nikim
równym sobie i tak Bogiem a prawdą, było to nawet z pożytkiem dla niego, choć ani on, ani Mary nie zdawali sobie z tego sprawy.
Odwrócił głowę, oczy zamknął, a grube łzy popłynęły mu po policzku. Zaczynał rozrzewniać się i żałować samego siebie — broń
Boże, innych.
(F. H. Burnett, Tajemniczy ogród, Warszawa 1968, s. 144-145)

Za poprawne 3 przykłady przyznajemy 1 p.
Przykład zdania
Była mocniejsza z nich obojga i zaczęła brać nad chłopcem górę.
współrzędnego
łącznego
Przykład zdania
pojedynczego

Oczy Mary ciskały płomienie.
To jest anioł.
Sapał wściekły Colin.
Odcięła Mary.

Przykład
równoważnika
zdania

Piękny mi anioł! Nie anioł, tylko zwyczajny chłopak z wrzosowiska! Tysiąc
razy lepszy!
Lepszy on niż zwyczajny radża!

Uwaga! Uznajemy wszystkie poprawnie wypisane zdania/równoważniki z tekstu.
Zadanie 6. (0-1)
Określ funkcję wskazanego w poprzednim zadaniu równoważnika zdania.
Za podanie funkcji przyznajemy 1 p. Uznajemy odpowiedzi synonimiczne.
np.
- wyrażenie emocji przez bohaterów
- tekst staje się bardziej dynamiczny
- kolokwializacja tekstu
- imitowanie języka mówionego

Zadanie 7. (0-1)
Od najszerszej do najwęższej treści znaczeniowej wpisano wyrazy znajdujące się w punkcie:
a. pojazd, samochód, ciężarówka.
c. ciężarówka, samochód, pojazd.
b. ciężarówka, pojazd, auto.
d. pojazd, ciężarówka, auto.
Przyznajemy 1 p. za poprawne wskazanie.

Zadanie 8. (0-1)
Podkreśl te wyrazy, których zakres znaczeniowy jest zgodny ze znaczeniem wyrazu uzdrowisko.
Inowrocław, Ciechocinek, Warszawa, Łódź, Busko-Zdrój, Katowice, Wałbrzych
Przyznajemy 1 p. za poprawne wskazanie.
Zadanie 9. (0-1)
W wyrazie kózka doszło do:
a. udźwięcznienia wstecznego.
b. ubezdźwięcznienia wstecznego.
Przyznajemy 1 p. za poprawne wskazanie.

c. ubezdźwięcznienia postępowego.
d. udźwięcznienia postępowego.

Zadanie 10. (0-1)
O różnicy znaczeniowej wyrazów lek-lęk decyduje
a. miękkość,

za którą odpowiada

1. ruch wiązadeł głosowych.

b. nosowość,

2. środkowa część języka.

c. dźwięczność,

3. podniebienie miękkie.

B3
Przyznajemy 1 p. za poprawne wskazanie.
Zadanie 11. (0-1)
Wskaż szereg, w którym występują wyłącznie wyrazy wymawiane z uproszczeniem grupy
spółgłoskowej.
a. do garnka, jabłko, sześćset.
c. przy krzaku, do garnka, trzaskający.
b. przy stole, sześćset, także.
d. gwizd, siedemset, uległość.
Przyznajemy 1 p. za poprawne wskazanie.
Zadanie 12. (0-5)
Przeczytaj podany fragment Pana Tadeusza i odpowiedz na pytania:
Zabrał głos, wymawiając z wolna każde słowo,

Głupi, ani porządku, ani postanowić

Z przestankiem i przyciskiem: «A głupi! a głupi!

Wodza nad wami, głupi! A niech no kto podda

A głupi wy! Na kim się mleło, na was skrupi!…

Osobiste urazy, głupi, u was zgoda!

To póki o wskrzeszeniu Polski była rada,

Precz stąd! Bo [...], was, do milijonów

O dobru pospolitym, głupi, u was zwada?

Kroćset kroci tysięcy fur, beczek, furgonów,

Nie można było, głupi, ani się rozmówić,

Diabłów!!!!…»
A. Mickiewicz Pana Tadeusz, Wrocław 1996.

a) Który bohater wypowiada podaną kwestię?
b) Do kogo mówi?
c) W jakich okolicznościach?
d) Jakie elementy językowe świadczą o tym, że wypowiedź ma charakter ekspresywny?
e) Wymień dwie wartości, którymi kieruje się bohater - nadawca komunikatu.
Za każdą poprawną odpowiedź przyznajemy po 1 p.
Cytaty powinny zostać przez ucznia zapisane w cudzysłowie.
Uznajemy wypowiedzi synonimiczne, zgodne z tekstem.

a) Maciek Dobrzyński
b) do Dobrzyńskich lub do okolicznej szlachty
c) przez zajazdem na Soplicowo, po przemowie Gerwazego i jego dyskusji ze szlachtą
zaściankową, lato 1811
d) wykrzyknienia, pytania retoryczne, powtórzenia, wyrazy nacechowane emocjonalnie (głupi, do
kroćset...)
e) zgoda, porozumienie, wspólnotowość, współpraca, rozwaga, rozsądek, patriotyzm
Zadanie 13. (0-1)
Na podstawie powieści F. H. Burnett Tajemniczy ogród i podanego cytatu odpowiedz na pytanie:
Jakie problemy społeczne i polityczne porusza autorka?
Myślałaś, że jestem Hinduską? Ty, ty córko świni! (…) I ty myślałaś, żem Hinduska! I ty śmiałaś? To
nie są ludzie, to są sługi, które nam muszą się kłaniać.
Przyznajemy 1 p. za poprawną odpowiedź. Uznajemy wypowiedzi synonimiczne, zgodne z tekstem
powieści.
kolonializm, pogarda dla ludzi innych ras, rasizm
Zadanie 14. (0-1)
Wydarzenia, o których mowa w powieści Agathy Christie Morderstwo odbędzie się, rozpoczęły się
a. w niedzielę 28 października 1939 roku. c. we wtorek 30 października 1950 roku.
b. w piątek 29 października 1945 roku.
d. w sobotę 31 października 1944 roku.
Zaznacz właściwą odpowiedź.
Przyznajemy 1 p. za poprawne wskazanie.
Zadanie 15. (0-2)
Określ prawdziwość poniższych informacji odnoszących się do powieści Agathy Christie
Morderstwo odbędzie się. Wybierz P, jeśli informacja jest prawdziwa, albo F – jeśli jest fałszywa.
Pułkownik Archibald Easterbrook przez wiele lat mieszkał w
Australii.
Amy Murgatroyd była szczupłą i zwinną osobą.
Pani Swettenham pisała książkę o historii posiadłości Boulders.
Wielebny Julian Harmon był ojcem dwojga dzieci.
Mitzi uciekła przed hitlerowcami, aby ratować swoje życie.
Istotną rolę w wyjaśnieniu zagadki morderstwa odegrała Myrna
Harris.
Wszystkie osoby mieszkające w Little Paddocks były z sobą
spokrewnione.
Rudi Scherz był szwajcarem, czyli odźwiernym.
Przyznajemy 2 p. za wszystkie poprawne odpowiedzi,
1 p. za 7 poprawnych odpowiedzi.
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Zadanie 16. (0-3)
Agatha Christie w swojej autobiografii tak wypowiedziała się na temat sztuki pisania dobrych
powieści detektywistycznych:
Istota dobrego kryminału polega przecież na tym , że jego [morderstwa – przyp.] sprawcą musi być
ktoś oczywisty, a przy tym z tego czy innego powodu okaże się, że nie jest wcale taki oczywisty, bo
nie mógł chyba popełnić tego morderstwa. A jednak je popełnił.
Udowodnij prawdziwość tych słów, przywołując trzy argumenty z utworu Morderstwo
odbędzie się.
Przyznajemy po 1 p. za każdy poprawny argument. Uznajemy odpowiedzi synonimiczne,
niesprzeczne z utworem.
Np.
1. To pannę Charlottę/Letycję Blacklock chciano zabić – i to kilka razy.
2. Nie mogła zabić Dory Bunner, bo bardzo ją lubiła, troszczyła się o nią, wyprawiła znakomite
przyjęcie urodzinowe.
3. Nie mogła zabić panny Murgatroyd, bo w tym czasie siedziała w salonie/była u siebie.
4. W czasie pierwszego morderstwa była w salonie ze wszystkimi, została raniona w ucho.
5. To Rudi Scherz był przestępcą, to on wymachiwał bronią. Przynajmniej tak niektórzy uważali.
Przeczytaj wiersz J. Tuwima Mróz i zrealizuj zadania.
1) W ostry mróz chłopek wiózł
Z lasu chrust na wozie,
Skrzypi coś, oś nie oś,
Trzaska chrust na mrozie.
2) Tężał mróz, wicher rósł,
Pędząc jak w sto koni,
Trzeszczy wóz, trzeszczy mróz,
Chłop zębami dzwoni.

3) Szkapa: brr! Chłop jej: prr! A podwozie zgrzyta,
Gwiżdże wiatr, śwista bat,
Stukają kopyta.
4) Chrzęst i brzęk, zgrzyt i stęk,
Hałas jak w fabryce!
Mniejszy mróz, lżejszy wóz
Przy takiej muzyce.

Zadanie 17. (0-4)
a) Wskaż:
a) wyraz onomatopeiczny - trzaska, skrzypi, świszcze, trzeszczy, dzwoni, zgrzyta, chrzęst
b) onomatopeję właściwą- prr, brr
c) fragment zawierający rymy żeńskie - Z lasu chrust na wozie,/ Trzaska chrust na mrozie. lub
Pędząc jak w sto koni,/ Chłop zębami dzwoni. lub A podwozie zgrzyta,/ Stukają kopyta. lub Hałas
jak w fabryce!/ Przy takiej muzyce.
d) wers zawierający instrumentację głoskową: Skrzypi coś, oś nie oś, W ostry mróz chłopek wiózł
Tężał mróz, wicher rósł, Szkapa: brr! Chłop jej: prr!, Chrzęst i brzęk, zgrzyt i stęk, Mniejszy mróz,
lżejszy wóz

b) Określ ich funkcję w wierszu.
Funkcja:
- imitowanie odgłosów wydawanych przez wóz
- odzwierciedlenie odczucia zimna odczuwanego przez chłopaka na wozie
- ukazanie piękna zimowej aury, na którą składają się również dźwięki
- oddziaływanie na wyobraźnię, przywołanie odczuć związanych z zimnem
- melodyjność/ muzyczność tekstu
Przyznajemy 3 p. za poprawne wypisanie 4 fonetycznych środków stylistycznych/poprawne
uzupełnienie całej tabeli;
2 p. za wypisanie 3 fonetycznych środków stylistycznych/ /poprawne uzupełnienie 3 wierszy tabeli
1 p. za wypisanie 2 fonetycznych środków stylistycznych/ /poprawne uzupełnienie 2 wierszy tabeli
Przyznajemy 1 p. za wskazanie jednej funkcji.
Uznajemy odpowiedzi synonimiczne.
Zadanie 18. (0-2)
Omów sytuację bohatera tego utworu. Jakie znaczenie dla wiersza ma ostatnia strofa?
Np.
Sytuacja na początku wiersza opisana jest jako trudna dla bohatera utworu (chłop marznie na wozie,
na którym załadowano chrust - obietnicę ogrzania się). Otaczające realia mogą budzić uczucie
strachu. Ostatnia strofa wprowadza jednak humor, ukazując dźwięki jako te, które są muzyką,
pomagają wykonać pracę (zarówno zwierzęciu, jak i woźnicy), skracają czas podróży w czasie
mroźnej aury, oswajają uczucie samotności.
Przyznajemy 1 p. za zaprezentowanie sytuacji i 1 p. za określenie funkcji ostatniej strofy.
Uznajemy odpowiedzi synonimiczne.
Kornel Makuszyński Szaleństwa panny Ewy
Zadanie 19. (0-3)
Ewcia składała się z duszy, z ciała, z prochu, siarki, dynamitu i jeszcze siedmiu ingrediencji
wybuchowych, każdej chwili grożących światu zagładą.
Podaj trzy przykłady zachowań Ewy Tyszowskiej świadczące o trafności krótkiej charakterystyki
bohaterki, jaką autor zawarł w przytoczonym cytacie.
Przyznajemy po 1 p. za każdy poprawny przykład.
Uwaga! Zdanie wskazuje na złożoność osobowości i charakteru Ewy. Cechuje ją zarówno
zrównoważenie charakterystyczne dla rozumowego pojmowania świata, jak i emocjonalność, która
skutkuje nieprzewidywalnymi działaniami. Dlatego uznajemy wszystkie odpowiedzi synonimiczne
świadczące o znajomości utworu.
np.
Nie chce rozstać się z psem, wszędzie z nim chodzi, choć czyni on totalne zniszczenia. Ewa zawsze
staje w jego obronie.
Przyjaźni się z Zosią - skutkuje to nakłanianiem przyjaciółki np. do ćwiczeń gimnastycznych,
wypicia mleka.
Ewa zdobywa się na odwagę skrytykowania metod wychowawczych stosowanych przez panią
Szymbartową wobec córki - Zosi. Po kłótni Ewa ucieka przez okno.
Pomaga Jerzemu rozwiązać jego problemy finansowe poprzez przekonanie wierzyciela do zakupu
prac malarza – choć wszyscy odradzali jej wizytę u niego.

Odważna dziewczyna obdarzona niezwykłym wdziękiem i wrażliwością wywiera ogromne
wrażenie na surowym, oschłym Mudrowiczu. Sprawia, że zmienia on swoje nastawienie do świata.
Jej szalonym pomysłem jest nakłonienie pana Zawiłowskiego, by odbył z panią Zawidzką wspólną
podróż statkiem po Wiśle. Podczas tej wycieczki Ewa uzmysławia im, jak poważne i głębokie
uczucie łączy Basię i Jerzego.

Zadanie 20. (0-2)
Kornel Makuszyński wprowadził w powieści Szaleństwa panny Ewy następujący frazeologizm:
zawiodę z powrotem na ojczyzny łono. Jakie jest źródło tego frazeologizmu? Objaśnij jego
znaczenie, odwołując się do zdarzeń przedstawionych w Szaleństwach panny Ewy.
Frazeologizm

Źródło literackie

Znaczenie – odwołanie do wydarzeń z utworu

zawiodę z powrotem na
ojczyzny łono

Pan Tadeusz

np. Po wielkiej awanturze z panią
Szymbartową Ewcia decyduje się na ucieczkę
przez okno. Na jej drodze pojawia się malarz
Jerzy Zawidzki. To właśnie on wypowiada te
słowa, kiedy próbuje nakłonić Ewę do
powrotu do domu. Wypowiedź wskazuje na
chęć odwiedzenia Ewy od ucieczki z
mieszkania opiekunki.
Albo: odwołanie do sytuacji, kiedy Ewa
wraca do domu przed powrotem ojca.

Przyznajemy 1 p. za wskazanie źródła literackiego
oraz 1 p. za objaśnienie znaczenia z odwołaniem do zdarzeń w utworze.
Za poprawną uznajemy każdą odpowiedź niesprzeczną z tekstem.

Zadanie 21. (0-23)
Wypowiedź pisemna
Z podanej poniżej listy bohaterów literackich wybierz jedną i napisz charakterystykę tej postaci.
Uwzględnij wszystkie części charakterystyki oraz analizę przemiany lub dojrzewania bohatera/
bohaterki. Omów zmiany w systemie wartości wybranej postaci literackiej.
Lista postaci:
1) Tadeusz, bohater utworu Pan Tadeusz A. Mickiewicza
2) Charlotta Blacklock, bohaterka powieści Morderstwo odbędzie się A. Christie
Twoja praca nie powinna być krótsza niż 40 linijek. Podkreśl wybrany temat.

KRYTERIA OCENY CHARAKTERYSTYKI (0-23)
1. Treść
Cechy
wypowiedzi
Realizacja
tematu

Przedstawienie
postaci

Przedstawienie
umysłowości
(wykształcenia)
postaci
Prezentacja
cech
zewnętrznych
postaci

Prezentacja
cech
wewnętrznych
postaci

12 p.
Uczeń
pisze
charakterystykę
postaci,
zachowując
spójność
i logikę
rozumowania;
brak błędów
rzeczowych
prezentuje postać
w sposób
wyczerpujący,
wykazuje się
znajomością
dziejów bohatera
prezentuje
wykształcenie i
upodobania
intelektualne
postaci
opisuje cechy
zewnętrzne (cecha
i omówienie) oraz
zmiany w
wyglądzie
bohatera
(ewolucja/zmiana/
dojrzewanie)
wykorzystuje ze
wskazanej lektury
takie przykłady,
które istotnie
wspierają tok jego
rozumowania,
prezentuje cechy
wewnętrzne i
wskazuje
zależności między
cechami
charakteru a
postępowaniem
postaci, podaje
przykłady z
lektury, szeroko je
omawia; wskazuje
zmieniające się
wartości bohatera
oraz zmiany
postawy bohatera
pod wpływem

9 p.
Uczeń
pisze
charakterystykę
postaci,
zachowując
spójność
w rozumowaniu;
brak błędów
rzeczowych

6 p.
Uczeń
pisze charakterystykę
postaci
wskazanej w temacie,
zachowując spójność
w przeważającej
części wypowiedzi;
dopuszczalny 1 błąd
rzeczowy

3 p.
Uczeń
pisze
charakterystykę
postaci
wskazanej w
temacie
dopuszczalne 2
błędy rzeczowe

prezentuje postać
w sposób
wyczerpujący

prezentuje postać,
podaje przynajmniej
trzy informacje

prezentuje postać
ogólnikowo

prezentuje
wykształcenie i
upodobania
intelektualne
postaci
opisuje cechy
zewnętrzne
(cecha i
omówienie)

wspomina o
wykształceniu i
upodobaniach
intelektualnych postaci
opisuje cechy
zewnętrzne

wymienia cechy
zewnętrzne

wykorzystuje ze
wskazanej lektury
takie przykłady,
które wspierają
tok jego
rozumowania,
prezentuje cechy
wewnętrzne i
wskazuje
zależności między
niektórymi
cechami
charakteru a
postępowaniem
postaci, podaje
przykłady z
lektury;
wskazuje
zmieniające się
wartości bohatera
oraz zmiany
postawy bohatera

wymienia niektóre
cechy wewnętrzne i
podejmuje próbę
ukazania zależności
między cechami
charakteru a
postępowaniem
postaci;
wskazuje zmieniające
się wartości bohatera

wymienia niektóre cechy
wewnętrzne i
podejmuje
ogólną próbę
ukazania
zależności
między cechami
charakteru a
postępowaniem
postaci;
wymienia
wartości
bohatera

0 p.
Uczeń
charakteryzuje
inną postać lub
pisze pracę w
innej formie

Ocena postaci

doświadczeń

pod wpływem
doświadczeń

pełna, uzasadniona
ocena,
wprowadzenie
własnych opinii

uzasadniona
ocena,
wprowadzenie
własnych opinii

częściowo
uzasadniona ocena

próba oceny

Uwagi:
a) w pracy krótszej od wyznaczonej objętości przyznaje się punkty wyłącznie za realizację
tematu; ocena kompozycji, stylu, języka, ortografii i interpunkcji pozostaje na poziomie 0.

2. Kompozycja
Punkty
Kryterium
praca logiczna, spójna; poprawne, konsekwentne wydzielanie akapitami
1 p.
kolejnych części kompozycyjnych charakterystyki
0 p.

3. Styl
Punkty
1 p.
0 p.
4. Język
Punkty
4 p.
3 p.
2 p.
1 p.
0 p.

odstępstwa od logiki i spójności wywodu; niekonsekwencje w stosowaniu
akapitów lub ich brak

Kryterium
nieliczne błędy stylistyczne, styl adekwatny do formy wypowiedzi
styl nieadekwatny do formy wypowiedzi

Kryterium
dopuszcza się 2 błędy językowe (składniowe, fleksyjne, leksykalne,
frazeologiczne)
dopuszcza się 3 błędy językowe (składniowe, fleksyjne, leksykalne,
frazeologiczne)
dopuszcza się 4 błędy językowe (składniowe, fleksyjne, leksykalne,
frazeologiczne)
dopuszcza się 5 błędów językowych (składniowych, fleksyjnych, leksykalnych,
frazeologicznych)
więcej niż 6 błędów językowych (składniowych, fleksyjnych, leksykalnych,
frazeologicznych)

4. Ortografia
Punkty
Kryterium
dopuszcza się 1 błąd ortograficzny
3 p.
dopuszcza się 2 błędy ortograficzne
2 p.
dopuszcza się 3 błędy ortograficzne
1 p.
powyżej 3 błędów ortograficznych
0 p.
5. Interpunkcja
Punkty
Kryterium
dopuszcza się 3 błędy interpunkcyjne
2 p.
dopuszcza się 4-5 błędów interpunkcyjnych
1 p.
powyżej 5 błędów interpunkcyjnych
0 p.

