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Mi ędzyszkolna Liga Przedmiotowa 
PŁOCK  2012 

Zadania konkursowe z języka polskiego dla klasy VI 
 

 
 
 

                                                                                                               KOD UCZNIA  
 

Witamy Ci ę na XVIII Mi ędzyszkolnej Lidze 

Przedmiotowej. Przed Tobą zadania konkursowe z 

języka polskiego dla klasy VI. 

Instrukcja  

1. Przeczytaj uważnie teksty i polecenia. 

2. W zadaniach, w których są podane cztery 

odpowiedzi: A, B, C, D, wybierz  tylko jedną  

i zaznacz znakiem X. 

3. Jeżeli się pomylisz, błędną odpowiedź otocz kółkiem 

i zaznacz inną. 

4. Rozwiązania zadań, w których należy samodzielnie 

sformułować odpowiedź, zapisz czytelnie w 

wyznaczonych miejscach. 

Na wykonanie zadań masz 60 minut. 

Życzymy powodzenia! 
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Przeczytaj tekst i wykonaj zadania 1. – 8. 
Tadeusz Różewicz 
złote myśli na czarnym tle 
 
od przebudzenia 
mam czarne myśli 
 
czarne myśli? 
 
może spróbujesz opisać 
ich formę treść 
 
skąd wiesz że są czarne 
 
może są kwadratowe 
albo czerwone 
złote 
 
właśnie! 
 
złote myśli 
 
złote łuski w martwym morzu 
zmęczonego języka 
 
choćby te z Gogola 
„nic tak nie uspokaja 
jak historia” 
albo 
„ze śmiechem nie ma żartów” 
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i jeszcze jedna myśl 
którą powinni przemyśleć 
ludzie młodzi 
i ludzie w „sile wieku” 
 
„źle byłoby na świecie 
bez ludzi starych” 
 
PS 
nie byłoby komu ustąpić 
miejsca w tramwaju 
a cóż jest warte życie 
bez dobrych uczynków 

   Tadeusz Różewicz, Utwory zebrane. Poezja, t.4., 
Wrocław 2006, s.225. 

 
Zadanie 1. (0-1) 
Tekst T. Różewicza jest wierszem, ponieważ 
 
A. ma regularną budowę stroficzną. 
B. występuje w nim rym. 
C. jest podzielony na wersy. 
D. w wersach powtarza się ta sama liczba sylab. 
 
Zadanie 2. (0-1) 
Jeśli masz „czarne myśli”, to oznacza, że 
 
A. poważnie rozmyślasz o życiu. 
B. wracasz myślą do przykrych wydarzeń. 
C. żałujesz minionych dni. 
D. ogarnął cię ponury nastrój. 
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Zadanie 3. (0-1) 
Epitet „złote” w wyra żeniu „złote myśli” mo żna 
zastąpić przymiotnikiem 
 
A. błyszczące. 
B. cenne. 
C. żółte. 
D. bogate. 
 
Zadanie 4. (0-1) 
Jak definiuje „złote myśli” osoba mówiąca w 
wierszu? Przepisz metaforę. 
 
…………………………………………………………
………………………………………............................ 
 
Zadanie 5. (0-1) 
Przepisz „złotą myśl” sformułowaną przez osobę 
mówiącą w wierszu. 
 
…………………………………………………………
………………………………………............................ 
 
Zadanie 6. (0-2) 
W 2-3 zdaniach napisz, kim jest osoba mówiąca w 
wierszu i co przeżywa. 
 
…………………………………………………………

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

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

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

Zadanie 7. (0-2) 

Sformułuj dwie zasady rządzące pisownią 

czasownika nie byłoby. 

1) ………………………………………………………

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

2) ………………………………………………………

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

Zadanie 8. (0-3) 
Do każdego wyrazu w tabeli dopisz jego antonim i 
wyraz mu pokrewny. 
 

Antonim  Wyraz 

pokrewny 

 czerń  
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 starzec  

 przebudzić się  

Przeczytaj tekst i wykonaj zadania 9. – 12.  
 

Marcin łobuzował się i uczył na przemian, ale pod 
spodem wesołego życia nurtowały wciąż pytania wcale 
niełatwe do odpowiedzi. Gniewał się na to. 

- Dlaczego – mówił sobie – u wszystkich jest tak 
zwyczajnie? Każdy wie od początku, kim jest, a ja się 
muszę tak męczyć. 

Raz na lekcji geografii, rano w angielskiej szkole, 
siedział i nie uważał, pogrążony w tych właśnie 
myślach. Nie wiedział wcale, że wyjaśnienie wszystkich 
tych pytań sunie właśnie ku niemu i co minuta jest 
bliżej. 

Nadeszło w chwili, kiedy nauczyciel zaczął mówić: 
- Z Niemcami graniczy tu Rosja, a tu Austria. Kiedyś 

była tu Polska, ale teraz już dawno jej nie ma. 
Nie wiadomo jakim sposobem Marcin, który nic nie 

uważał, usłyszał dobrze te słowa. Było tak, jakby każde 
z nich uderzyło go prosto w serce. Jak gdyby były 
mówione do nikogo na świecie, tylko do niego samego, 
do Marcina Kozery. 

Ach! Więc to tak. On się waha i nie wie, czy jest 
Anglikiem, czy Polakiem, on się tak męczy, a inni 
powiadają, że nie ma po prostu Polski. Jak to? Nie ma 
tego, co w jego sercu wznieca od całych miesięcy taką 
burzę? 
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Poczuł, że został wyzwany. I że trzeba natychmiast 
odpowiedzieć. To jest ostatnia chwila. 

Wszystkie słowa, które mówiła pani, wszystkie 
marzenia ojca wkroczyły nagle do jego serca i 
zakołysały nim jak dzwonem, dzwonem na trwogę. 

Już wiedział, co znaczy: „Bądź dzielnym 
człowiekiem”. Już wiedział, co to znaczy, kiedy kraj 
jest w niewoli. Nie ma wtedy przyjaciół. Ma takich, co 
mówią: „Teraz Polski już nie ma”. To znaczy, że jego 
dzieci wolą stroić się w cudze pióra. 

Słowa nauczyciela były ostatnią kroplą padającą w 
serce Marcina już dawno przepełnione. 

Kropla padła, serce wystąpiło z brzegów, tak jak 
rzeka na wiosnę. 

Zapłoniony i drżący wstał i znów natychmiast usiadł 
owładnięty tchórzostwem. Bał się szalenie. 

Lecz przezwyciężył się. Wstał po raz drugi. 
Rzekł głośno: 
- Polska jest, proszę pana. Ja jestem Polakiem. 
Te słowa były tak dobitne, że wszyscy koledzy 

obrócili się w stronę Marcina; naturalnie możecie się 
domyśleć, że byli radzi niespodziewanej przerwie. 

Nauczyciel był zaskoczony i milczał. 
Wtedy Marcin powtórzył głośniej: 
- Ja  j e s t e m  P o l a k, proszę pana, czy pan nie 

słyszy? 
- Słyszę. Nie podnoś głosu, mój chłopcze. Nigdy tego 

nie mówiłeś. Nie wiedziałem nawet, że umiesz po 
polsku. 

Marcin spąsowiał. 
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- Uczę się – odparł z niejakim trudem, ale po chwili, 
pchnięty niepokonaną siłą, zaczął mówić: 

- Zresztą to tym bardziej świadczy, że Polska jest, 
jeżeli przyznają się do niej nawet tacy jak ja. Ja nie 
umiem dobrze po polsku i mogę być Anglikiem. I 
kocham Anglię. Ale mój ojciec jest Polakiem. I ja nie 
opuszczę Polski w nieszczęściu. I nawet wrócę do niej. 
A ona będzie potem wolna i potężna jak Anglia – i ja 
będę miał prawo pysznić się nią. Ja ją kocham. 
Kocham! 

Całą tę rzecz Marcin powiedział jednym tchem jak w 
natchnieniu. Nie wiedział, skąd mu się wzięła. 
Nauczyciel milczał i chłopcy jakoś nie hałasowali. 

Zdawało się, że Marcin odwinął poły jakiegoś 
płaszcza i ukazał im się nagle w całej swej krasie po raz 
pierwszy, tak że zostali olśnieni. 

Dopiero po chwili nauczyciel rzekł: 
- Dziękuję ci. Usiądź. Jesteś dzielnym człowiekiem. 
I zwrócił się do całej klasy: 
- Chłopcy! Naród, który ma takich synów, zasługuje 

w każdym razie na szacunek. Chłopcy! Trzy okrzyki dla 
Marcina Kozery i za pomyślność jego ojczyzny. 

I chłopcy krzyczeli trzy razy: 
− Heep! Heep! Heep! Hura! 

 
Maria Dąbrowska, Marcin Kozera  

i inne opowiadania, Wrocław 1994, s.41. 
 

 
 



 9

 
 
Zadanie 9. (0-6) 
Napisz, jaką funkcj ę składniową pełnią w zdaniach 
wyróżnione wyrazy. 
 
I kocham Anglię.      ........................................................                                          

Ale mój ojciec jest Polakiem.   …………….................... 

Dopiero po chwili nauczyciel rzekł.  ……………...........            

Poczuł, że został wyzwany.  ………................................ 

I chłopcy krzyczeli trzy razy.  ……………..................... 

Nauczyciel był zaskoczony i milczał. ……………......... 

 
Zadanie 10. (0-2) 
W akapicie zaczynającym się od słów: Zresztą to tym 
bardziej świadczy, że Polska jest… nadużywane są 
pewne wyrazy. Wymień dwa takie wyrazy i napisz, 
jakimi są częściami mowy. 
 
1) ……………………………………………………… 

2) ……………………………………………………… 

Zadanie 11. (0-1) 
Z akapitu zaczynającego się od słów: Zresztą to tym 
bardziej świadczy, że Polska jest… wypisz 3 wyrażenia 
przyimkowe. 
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…………………………………………………………
………………………………………............................ 
Zadanie 12. (0-9) 
Kartka z dziennika Marcina Kozery. Wcielając się w 
postać Marcina, przedstaw, co wydarzyło się na 
lekcji w angielskiej szkole. Uwzględnij uczucia i 
refleksje chłopca. 
Twoja praca powinna zająć co najmniej 15 linijek. 
 
15 

lutego1914r.………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………… 


