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KONKURS OJCZYZNY POLSZCZYZNY  2011/2012
Konkurs językowy dla uczniów szkół podstawowych – etap I

Marzenia się spełniają

Czas pracy: 60 minut
Maksymalna liczba punktów: 40

                       Imię i nazwisko ucznia          data

            klasa

Witaj!
Przeczytaj uważnie teksty i wszystkie zadania. 
W każdym z zadań od 1. do 30. wybierz jedną poprawną odpowiedź i zaznacz ją kółkiem albo wpisz w 
miejscu  wykropkowanym.
W zadaniu 31. wypracowanie zapisz starannie w wyznaczonym miejscu. Pomyłki przekreślaj.
   Powodzenia!

TEKST I

Joanna Chmielewska 
 NIEZWYKŁY DZIEŃ

(...) Spóźnienie do szkoły w dzień imienin zostało jej wybaczone. Najsurowsza nauczycielka nie 
miałaby serca zgasić blasku tego szczęścia, które jaśniało na jej twarzy i zdawało się oświetlać całe 
otoczenie w promieniu kilkunastu metrów. Gdyby zresztą nawet nie zostało jej wybaczone, to i tak nie 
zdołałoby to przyćmić w najmniejszym stopniu radosnego nastroju. 

Źródeł szczęścia było dwa. Jedno stanowił prezent zbiorowy od rodziny, którym okazał się 
upragniony, wyśniony, wymarzony magnetofon (...), drugie zaś powinno było jechać z Wrocławia do 
Warszawy. Magnetofon Tereska zastała na stole w jadalni po zejściu rano na dół i nie było takiej siły i 
takich obowiązków, które przeszkodziłyby jej obejrzeć go i ponapawać się świadomością posiadania 
wytęsknionego przedmiotu. (...) Pan Kępiński, zmuszony do udzielenia córce instrukcji w kwestii 
obsługi, spóźnił się do biura. 
– Dawanie Teresce prezentów to jest sama przyjemność – powiedział później do żony. - Ona się tak 
umie cieszyć...

Ze szkoły do domu biegła jak na skrzydłach. Miała jeszcze tyle roboty! Pomóc w przygotowaniu 
kolacji, uczesać się, ubrać, przesłuchać taśmy, wykonać ten niesłychanie skomplikowany maquillage, 
który powinien być wyszukany, a jednocześnie nie może się rzucać w oczy...

Świat był piękny. Życie było zachwycające. Ciemne, nisko wiszące chmury nie miały żadnego 
znaczenia. Siąpiący równomiernie deszcz w ogóle się nie liczył. Dla Tereski świeciło słońce, nad głową 
zaś jaśniał nieskalany błękit. (...)

Joanna Chmielewska, Zwyczajne życie, Agencja Praw Autorskich i Wydawnictwo „Interart”, Warszawa 1991.

1. W tym fragmencie powieści opowiada:
A. Tereska,
B. nauczycielka,
C. pan Kępiński,
D. narrator wszechwiedzący.
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2. Jakie były źródła szczęścia bohaterki?
A. Słońce i nieskalany błękit nieba.
B. Słoneczny dzień i życzliwość nauczycielki.
C. Wyszukany maquillage i urodzinowe przyjęcie.
D. Żadne z podanych.

3. Tereska spóźniła się do szkoły, ponieważ:
A. Zaspała. 
B. Długo robiła maquillage.  
C. Zachwycała się prezentem. 
D. Pomagała przygotować kolację.

4. Podkreślony wyraz w wypowiedzeniu ponapawać się świadomością posiadania 
wytęsknionego przedmiotu oznacza:  

A. pławić się,
B. chlubić się,
C. nacieszyć się,
D. pochwalić się.

5. W wypowiedzeniu Źródeł szczęścia było dwa występuje podmiot:
A. logiczny,
B. zbiorowy,
C. gramatyczny.
D. Jest to zdanie bezpodmiotowe.

6. Tak przeredaguj zdanie: Źródeł szczęścia było dwa, aby zmieniła się w nim forma podmiotu.
……………………………………………………………………………………………………

7. W wyrazie życzenie występują głoski:  
A. 2 dźwięczne i 4 bezdźwięczne;
B. 2 dźwięczne i  jedna bezdźwięczna;
C. 5 dźwięcznych i  jedna bezdźwięczna.
D. Wszystkie głoski są dźwięczne.  

8. W którym szeregu we wszystkich wyrazach brakuje „rz”?
A. o...eczenie, wy…eczenie, …ądać;     
B. wie…yć, obej...eć, prze...ycie;
C. ma...enie,  makija..., sk...ydła;
D. p...y...eczenie, ...adko, ...ądzić, 

9. Ile rzeczowników występuje w zdaniu Spóźnienie do szkoły w dniu imienin zostało jej  
wybaczone?

A. 3
B. 4
C. 5
D. 6

10. W którym szeregu występują same czasowniki?
A. bać, być, byt;
B. rzec, rzecz, żyć;
C. piec, upiec, wypiec;
D. móc, pomóc, pomoc.

11. Wyraz banalne w wyrażeniu banalne życzenia zastąpisz synonimem: 
A. serdeczne,
B. oryginalne,
C. stereotypowe,
D. niekonwencjonalne.

12. Z którym przedrostkiem czasownik życzyć nie utworzy sensownego wyrazu? 
A. u-,
B. za-,
C. po-,
D. przy-.
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13. Roszczeniowy to:
A. zżyty,
B. życzliwy, 
C. niewyżyty,
D. życzeniowy.

14. Który z podanych rzeczowników oznacza pokaz?
A. okaz,
B. zakaz,
C. prezent,
D. prezentacja.

15. Które określenie utworzy związek ze słowem szczęście?
A. graniczne,
B. ograniczone,
C. bezgraniczne,
D. rozgraniczone.

16. W którym przypadku występuje podmiot w zdaniu Życzeń  nie dołączono do prezentu?
A. W mianowniku l.mn.
B. W dopełniaczu l.poj.
C. W dopełniaczu l.mn.
D. W tym zdaniu nie ma podmiotu.

17. Przecinki w zdaniu Pan Kępiński, zmuszony do udzielenia córce instrukcji w kwestii obsługi,  
spóźnił się do biura oddzielają:

A. trzy zdania składowe,
B. równorzędne określenia,
C. wypowiedzenie wtrącone,
D. zdania współrzędnie złożone.

TEKST II
Danuta Wawiłow

             URODZINKI 

Tak bym chciała, tak bym chciała, 
żeby były urodzinki! 
U chłopczyka czy dziewczynki, 
u kucyka czy sardynki - 
wszystko jedno, wszystko jedno, 
byle były urodzinki! 
Żeby było dużo gości 
i Mateusz, i Grażynka, 
dla każdego moc pyszności, 
wszystkie stoły w upominkach, 
na tych cudnych, na nienudnych, 
na wesołych urodzinkach! 
A jak zjemy wszystkie kremy, 
czekoladkę i rodzynki, 
upaćkamy się jak świnki,
to z radości podskoczymy 
i powiemy do rodzinki
"Niech żyjecie, niech żyjemy 
i niech żyją urodzinki!"
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18. Kto mówi w wierszu?
A. dziewczynka, 
B. chłopiec,   
C. ktoś dorosły.
D. Nie wiadomo.

19. Podmiot liryczny wiersza: 
A. prosi,
B. poleca,
C. pragnie,
D. winszuje.

20. Wiersz ma nastrój:
A. radosny, żartobliwy;
B. podniosły, uroczysty;
C. zabawny, ironiczny;
D. serdeczny, refleksyjny.

21. Zwrot upaćkamy się jak świnki jest charakterystyczny dla języka:
A. potocznego,
B. gwarowego,
C. poetyckiego,
D. publicystycznego.

22. Słowa moc pyszności oznaczają przede wszystkim:
A. smak potraw,
B. potęgę słodkości,
C. niezwykłość deserów,
D. mnogość smakołyków.

23. Użycie niepoprawnej formy trybu rozkazującego Niech  żyjecie, niech żyjemy uzasadnia:
A. apostrofa,
B. język potoczny,
C. podmiot liryczny,
D. trudna odmiana czasownika.

24. W którym szeregu są same zdrobnienia?
A. kucyk, urodzinki, Grażynka;
B. upominek, świnka, rodzinka;
C. pyszności, czekoladka, rodzynki;
D. chłopczyk, dziewczynka, sardynka.

25. Osoba świętująca urodziny to:
A. nestor,
B. jubilat,
C. laureat,
D. solenizant.

26. Który czasownik nie utworzy związku z rzeczownikiem urodziny?
A. urządzać,
B. doznawać,
C. obchodzić,
D. wyprawiać.

27. Wskaż słowa należące do jednej rodziny wyrazów:
A. tor, torcik, tortownica;
B. rada, rodzic, rodzina;
C. gość, gościniec, ugościć; 
D. prezent, upominek, podarunek.
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28. Urodzić się w czepku to znaczy mieć:
A. pecha;
B. szczęście;
C. głowę na karku;
D. wszystko na głowie.

29. Wskaż czasownik w trybie rozkazującym:
A. żyjcie,
B. żyjecie,
C. żyliście,
D. żylibyście.

30. Inaczej zapisując wyraz z tytułu wiersza, zmień jego znaczenie.
…………………………………………………………………………………………

TEMAT WYPRACOWANIA

31. Moje fantastyczne urodziny. 
Opowiedz, co ciekawego i nadzwyczajnego wydarzyło się tego dnia. Pamiętaj, że opowiadanie 
powinno zająć co najmniej połowę wyznaczonego miejsca.
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