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Instrukcja dla ucznia 
1. Zestaw konkursowy zawiera 16 zadań. 

2. Przed rozpoczęciem pracy sprawdź, czy zestaw zadań jest 

kompletny. 

3. Jeżeli zauważysz usterki, zgłoś je Komisji Konkursowej. 

4. Zadania czytaj uważnie i ze zrozumieniem. 

5. Rozwiązania zapisuj długopisem lub piórem. Rozwiązania 

zapisane ołówkiem nie będą oceniane.  

6. W nawiasach obok numerów zadań podano liczbę punktów 

możliwych do uzyskania za dane zadanie. 

7. Redagując dłuższe wypowiedzi, pamiętaj o zapisie 

poprawnym pod względem językowym, stylistycznym, 

ortograficznym i interpunkcyjnym. 

8. Nie używaj korektora. 

Pracuj samodzielnie. 

POWODZENIA! 

Czas pracy:  

90 minut 

 

 

 

 

 

Liczba punktów 

możliwych  

do uzyskania: 40  

Do następnego etapu 

zakwalifikujesz się, 

jeżeli uzyskasz co 

najmniej 32 punkty.  

 

 

 

 

Wypełnia komisja konkursowa 

Nr zadania 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Razem 

Liczba 

punktów 
            

    
 

Liczba 

punktów po 

weryfikacji 

            

    

 

 

Zatwierdzam 

 

 

 

    



Przeczytaj uważnie zamieszczony poniżej utwór „Nuta o ptakach” Kazimierza 

Wierzyńskiego. Zadania od 1 do 10 dotyczą tego tekstu. 

 

Nuta o ptakach
 

Powietrzem natchnione kości 

Ruszają piórami w pogórzu, 

Jak lekko na wysokości 

W niebieskim ślizgać się kurzu. 

 

Świrem, jak igłą zakłutą, 

Wdziobać się w obłok puszyście, 

O, cienka wysoka nuto 

Chwiejąca się w ametyście! 

 

Kropeczko w niebie cieknąca 

Śmigłym, powiewnym zygzakiem! 

Aż oczy bolą od słońca, 

Jakże to można być ptakiem! 

 

Jak żywić się, najeść w chmurach 

I popić wiatru posoką*, 

Jak można na małych piórach 

Latać tak bardzo wysoko. 

(Kazimierz Wierzyński, Poezje, T. 1, Kraków 1981) 

 

*posoka – krew  

 

 

Zadanie 1. (1 p.) 

Co jest tematem wiersza? 

 

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

 

 

 

Zadanie 2. (1 p.) 

Do jakiego rodzaju literackiego zaliczysz utwór „Nuta o ptakach”? 

 

…...………………………………… 

 

 

 

 

 



Zadanie 3. (2 p.) 

Oceń prawdziwość poniższych zdań. Jeśli zdanie jest prawdziwe, zaznacz T (tak). Jeśli zdanie 

jest błędne, zaznacz N (nie). 

 

A. Liczba strof w wierszu jest taka sama jak liczba wersów w strofie. T N 

B. W wierszu wystąpiły rymy krzyżowe. T N 

C. W utworze zastosowano rymy męskie. T N 

D. W „Nucie o ptakach” podmiot liryczny ujawnia się bezpośrednio.
 T N 

 

Zadanie 4. (1 p.) 

Zacytuj przenośnię nazywającą ptaka. 

 

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

 

 

Zadanie 5. (1 p.) 

Określ rolę wykrzyknienia, które występuje w trzeciej strofie: 

Aż oczy bolą od słońca, 

Jakże to można być ptakiem! 

 

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

 

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

 

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

 

 

 

Zadanie 6. (1 p.) 

Nawiązując do sensu wiersza, podaj wyraz, jakim można zastąpić słowo nuta użyte w tytule. 

 

…...………………………………… 

 

Zadanie 7 (1 p.) 

W której strofie opisano przeszywający dźwięk (to znaczy: dźwięk przenikający do głębi, 

intensywny, nagły)? 

 

…...………………………………… 

 

Zadanie 8. (2 p.) 

Wypisz zdrobnienie i określ jego funkcję w tekście. 

 

Zdrobnienie  …...………………………………… 

 

Funkcja zdrobnienia 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

  



Zadanie 9. (1 p.) 

Jaką funkcję pełni nagromadzenie bezokoliczników w ostatniej strofie? 

 

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

 

Zadanie 10. (1 p.) 

Podaj  tytuł utworu, w którym wystąpił motyw lotu. 

 

…...………………………………… 

 

Zadanie 11. (5 p.) 

Zredaguj kilkuzdaniową wypowiedź na temat tego, co symbolizuje orzeł w legendzie 

o polskim godle, nawiązując do informacji zawartych w poniższym tekście. Nie cytuj zdań z 

tego tekstu. 

Według legendy założyciel państwa Polan, Lech, podczas postoju w okolicach 

Poznania ujrzał na drzewie sporych rozmiarów gniazdo. Znajdował się w nim wielki biały 

orzeł o silnym zakrzywionym dziobie. Strzegł on swego pisklęcia. Gdy Lech mu się przyglądał, 

orzeł rozpostarł skrzydła i zawisł w powietrzu na tle nieba czerwonego od blasku 

zachodzącego słońca. Lech zachwycił się tym widokiem i postanowił osiąść w miejscu, 

w którym zobaczył niezwykłego ptaka. Orła umieścił w swym herbie, a miejsce na pamiątkę 

nazwał Gniezno. 

Długo trwały spory o to, jaki orzeł posłużył jako model dla naszego godła. Jak 

wiadomo, orły mają pióra w odcieniach brązu. Jedynie u gatunków żyjących w lasach 

upierzenie występuje z dodatkiem bieli i czerni. W końcu ustalono, że w godle występuje ptak-

symbol. 
 

Na podstawie: Wikipedia oraz Stefan Kłosiewicz „Ptaki święte, przeklęte i inne” 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

 

 

 

    

https://pl.wikipedia.org/wiki/Lech,_Czech_i_Rus
https://pl.wikipedia.org/wiki/Polanie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Lech_%28posta%C4%87_legendarna%29
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pozna%C5%84
https://pl.wikipedia.org/wiki/Herb


Zadanie 12. (3 p.) 

Do podanych w tabeli wyjaśnień dopisz wyrazy zawierające „ch” lub „h”. 

 

ukazanie cech zewnętrznych i wewnętrznych osoby lub postaci 

literackiej 

 

 

element urządzenia służącego np. do pomiaru czasu lub ważenia 
 

 

kolejność następowania po sobie wydarzeń lub zjawisk 
 

 

człowiek naruszający normy współżycia społecznego; łobuz 
 

 

padlinożerne zwierzę podobne do psa; pogardliwe określenie 

człowieka korzystającego z cudzego nieszczęścia 
 

 

 

 

Zadanie 13. (5 p.) 

Podaj po dwa wyrazy z „rz”, których pisownię uzasadnia się różnymi zasadami 

ortograficznymi. Następnie zastosuj podane wyrazy w kilkuzdaniowej spójnej wypowiedzi. 

 

Zasada 1. – wymiana rz  …...………………… , …...………………… 

 

Zasada 2. – pisownia rz po spółgłoskach …...………………… , …...………………… 

 

Zasada 3. – pisownia rz w zakończeniach wyrazów …...………………, ...………………… 

 

Wypowiedź 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

 

 

 

    



Zadanie 14. (2 p.) 

Zastosuj w zdaniach wyraz ptak w funkcji dopełnienia i orzecznika. 

 

wyraz ptak w funkcji dopełnienia 

 

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

wyraz ptak w funkcji orzecznika 

 

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

 

 

 

Zadanie 15. (4 p.) 

Ułóż zdanie odpowiadające wykresowi. Wyrazy wpisz odpowiednio w wyznaczone pola. 

   

podmiot gramatyczny  orzeczenie czasownikowe 

     

        

przydawka 

wyrażona 

przymiotnikiem 

przydawka 

wyrażona 

rzeczownikiem 

okolicznik 

wyrażony 

przysłówkiem 

okolicznik 

wyrażony 

przysłówkiem 

 

 

 

 

 

Zadanie 16. (9 p.) 

Zredaguj list do koleżanki lub kolegi na temat ulubionego utworu lirycznego (innego niż 

podany w arkuszu). Pamiętaj o podaniu tytułu i autora wiersza. 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

 

 

 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

Tematyka 

 

Terminologia 

teoretycznoli-

teracka 

Kompozycja Poprawność 

językowa 

 

Poprawność 

ortograficzna 

 

Poprawność 

interpunkcyjna 

   

 

   



BRUDNOPIS 


