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ROK SZKOLNY 2015/2016 

ETAP WOJEWÓDZKI 

 

Instrukcja dla ucznia 

1. Zestaw konkursowy zawiera 11 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 . 

 

 

 

WYPEŁNIA KOMISJA WOJEWÓDZKA 

 

Nr zadania 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Razem 

Liczba 

punktów 
            

 

Zatwierdzam 

 

 

 

 

    



Przeczytaj uważnie zamieszczony poniżej fragment powieści „Wielka Brama” Kornela 

Makuszyńskiego. Na podstawie przywołanego tekstu rozwiąż zadania od 1 do 7. 

(1) Odcumowano statek, który zahuczał rozgłośnie, jakby chciał całej Wiśle oznajmić, 

że sam „Jagiełło” zmierza w dół rzeki. Zatoczył wielkie półkole i bijąc szerokimi łapami kół 

o wodę, szukał głębi i wielkiego nurtu. Siadł na jego grzbiecie i płynął sapiąc odmierzonym 

oddechem. Piotruś sięgnął ostatnim spojrzeniem w stronę ulicy Dobrej – och, jakże dla niego 

dobrej! – i poczuł, że serce jego bije silniej. Musi tak bić. Piotruś jest na szerokiej drodze, 

która wiedzie w nieznane. Dokąd go zawiedzie ta woda chłodna i obojętna, waląca 

z niezłomnym uporem przed siebie, nieczuła na to, czy niesie kawał drewna, czy serce 

człowieka? 

(2) Jest to wielka woda, pracująca bez chwili spoczynku od zarania świata, więc nie 

obchodzą jej sprawy tak drobne jak pył. Ona ma napoić ziemie nadbrzeżne, obdarować je 

zielonym życiem i wlać w zachłanną, przeogromną gardziel morza swoje wody źródlane 

i roztopione śniegi. Jest to wielka rzeka, matka rzek, dostojna i jakby siwa. Toczy się jej 

nurtem odwieczna zgryzota, aby w niej wód nie zabrakło, tak jak żywej krwi w człowieku, 

więc zbiera po drodze i zagarnia w siebie rzeki-córki i strumienie-synów swoich, syci się ich 

białą krwią, pęcznieje ich bogactwem i rośnie. 

(3) Każda kropelka wody jest dla niej bezcenna, a wciąż się trwoży, że słońce, co 

spieczone ma usta, wypije ją do dna. Gna przeto szybko przez puste połacie, niczym nie 

ochronione przed słońcem, zdyszana i wartka, byle się czym prędzej dostać pomiędzy 

rozchwiane ściany lasów,  w głęboki cień, co z nich spełza zimny i siny. Wie o osobie, że jest 

karmicielką tych szerokich ziem, co padły na twarz i piją z niej spragnione; że bez niej uschną 

lasy, pokruszą się dęby i sczeźnie bezbronne, wiotkie zboże. Oto niski brzeg przypadł ku niej 

i czołga się pokornie, jak spragniony pies. Pij, pij, abyś nie zmarniał i abyś żył w zieloności! 

Oto człowiek bieży ku niej, pochyla się i nabiera w dłonie wody pomieszanej z odbitym 

błękitem. Pij, pij, abyś miał siły i mógł orać ziemię. 

(4) Cała wielka ziemia, szeroka i daleka, tuli się do niej, do rzeki błogosławionej, co się 

cudem bożym w każdej odnawia sekundzie, jak krew. Czymże jest ta rzeka Wisła, jeśli nie 

żyłą niezmierną, którą krew krąży nieustannie? Od lat tysięcy, od owych czasów, kiedy 

pierwszy dzień rozkwitł na ziemi jak blady krokus, szukała sobie drogi ten nurt nieustępliwy, 

od wiatrów zwiedziwszy się, w której stronie świata szumi czekające na niego morze. O tej 

rzece zasłyszały stworzenia żywe i zaczęły brnąć przez lasy i bory, bo tam, gdzie ona jest, tam 

tryska z ziemi siła rodząca i życie rośnie potężnym pniem, wysokie i mocne. Ludzie, którzy ją 

znaleźli w mrokach puszcz, osiedli na jej brzegach, mówiąc: – „Będziemy tu mieszkali 

na wieki wieków. Błogosław nam rzeko!” – Umierali i rodzili się nowi, a ona trwała, 

wieczysta. Ci zaś, co umierali, nakazywali swoim synom, aby miłowali rzekę. Dlatego 

wszyscy, co się nad nią narodzili, miłują ją i zawsze będą miłować do skończenia świata. 

W tej chwili dźwiga ona statek lekko i bez wysiłku.[…] 

(5) Piotruś patrzy roziskrzonym wzrokiem na wysoki brzeg, na którym wieki budowały 

dla siebie kościoły i domy. 

 

Kornel Makuszyński, Wielka Brama, Gdańsk 1990 

 



Zadanie 1. (1 p.) 

Określ różne emocje i myśli towarzyszące Piotrusiowi. Zapisz je w postaci trzech 

rzeczowników. 

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

 

 

Zadanie 2. (4 p.) 

Uzupełnij tabelę czterema przykładami różnych środków stylistycznych, które wystąpiły 

w pierwszym akapicie tekstu. 

 

Lp. Przykład środka stylistycznego wybrany z tekstu Nazwa środka stylistycznego 

1.  

 

 

 

2.  

 

 

 

3.  

 

 

 

4.  

 

 

 

 

 

 

Zadanie 3. (1 p.) 

Pij, pij, abyś nie zmarniał i abyś żył w zieloności! 

Kto w tekście jest adresatem zacytowanego powyżej zdania? 

 

………………………………….. 

 

Zadanie 4. (2 p.) 

Wyjaśnij przenośny sens zacytowanego zdania: Jest to wielka rzeka, matka rzek, dostojna 

i jakby siwa. 

 

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

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

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

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

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

 

 

 

1. 2. 3. 4. 

    

 

 



Zadanie 5. (1 p.) 

Fragment powieści „Wielka Brama” został podzielony na pięć akapitów. Każdemu akapitowi 

można nadać tytuł. Dobierz podane tytuły oznaczone literami A, B, C, D, E do 

poszczególnych akapitów oznaczonych cyframi: 1, 2, 3, 4, 5. 

 

A. Błogosławiona rzeka. B. Odwieczność i wielkość. C. Początek żeglugi. 

D. Rozstanie ze starym miastem. E. Życiodajne wody. 

 

Akapit 1. Akapit 2. Akapit 3. Akapit 4. Akapit 5. 

     

 

 

Zadanie 6. (6 p.) 

Zwięźle i rzeczowo przedstaw treść trzech pierwszych akapitów fragmentu powieści „Wielka 

Brama”. Nie cytuj zdań z tekstu. 

 

Akapit 1. 

 

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

 

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

 

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

 

Akapit 2. 

 

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

 

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

 

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

 

Akapit 3. 

 

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

 

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

 

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

 

 

 

 

 

 

Akapit 1. Akapit 2. Akapit 3. 

Treść Język Treść Język Treść Język 
      



Zadanie 7. (1 p.) 

Odnosząc się do treści fragmentu powieści „Wielka Brama”, wyjaśnij sens zdania: 

Zacytowany fragment utworu „Wielka Brama” Kornela Makuszyńskiego ma charakter 

patriotyczny. 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

 

Zadanie 8. (2 p.) 

Z podanego zdania wypisz wszystkie zaimki i nazwij ich rodzaj ze względu na to, jaką część 

mowy zastępują. 

 

Ona ma napoić ziemie nadbrzeżne, obdarować je zielonym życiem i wlać w zachłanną, 

przeogromną gardziel morza swoje wody źródlane i roztopione śniegi. 

 

Zaimek Rodzaj zaimka 

1) 

 

2) 

 

3) 

 

 

 

 

Zadanie 9. (6 p.) 

Dopisz wyrazy podstawowe do podanych w tabeli wyrazów pochodnych. Wypisz formanty, 

za pomocą których zostały utworzone wyrazy pochodne. Nazwij rodzaj formantów. 

 

Wyraz podstawowy Wyraz pochodny Formant Nazwa formantu 

 

 

rzeczka   

 

 

zatoczyć   

 

 

zieloność   

 

 

 

 

 

   



Zadanie 10. (6 p.) 

Narysuj wykresy zdań złożonych i nazwij rodzaj każdego z nich. 

 

A. Piotruś patrzy roziskrzonym wzrokiem na wysoki brzeg, na którym wieki budowały 

dla siebie kościoły i domy. 

 

Wykres Nazwa zdania 

 

 

 

 

 

 

B. O tej rzece zasłyszały stworzenia żywe i zaczęły brnąć przez lasy i bory. 

 

Wykres Nazwa zdania 

 

 

 

 

 

 

 

C. Wie o osobie, że jest karmicielką tych szerokich ziem. 

 

Wykres Nazwa zdania 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A B C 

      



Zadanie 11. (10 p.) 

Zredaguj opowiadanie z dialogiem i elementami opisu na temat: Najpiękniejsze miejsce 

w Polsce. Pamiętaj o właściwej kompozycji wypowiedzi oraz poprawnym zapisie tekstu.  

Najpiękniejsze miejsce w Polsce 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tematyka Kompozycja Poprawność 

językowa 

Poprawność 

ortograficzna 

Poprawność 

interpunkcyjna 

   

 

  


