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                                                                                                                                     KOD UCZNIA  

 

Witamy Cię wśród uczestników Międzyszkolnej Ligi 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 lub A1, A2, B1, B2 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! 

 

 

 



Tekst 1 

 

Danuta Wawiłow, Wędrówka 

 

Pewnego dnia 

wyjdę z domu o świcie, 

tak cicho, 

że nawet się nie zbudzicie. 

 

I pójdę, 

i będę wędrować po świecie, 

i nigdy mnie nie znajdziecie.  

I nie wezmę ze sobą nikogo,  

tylko tego małego chłopaka,  

co wczoraj na schodach płakał  

i bał się wrócić do domu,  

a dlaczego  

to tego  

nie chciał powiedzieć nikomu.  

 

I jeszcze weźmiemy ze sobą  

tego czarnego kotka,  

co miauczy zmarznięty na progu  

i każdy odpycha go nogą,  

i nie chce go wpuścić do środka.  

 

I będziemy tak szli i szli 

drogami, lasami, polami,  

i każdy dzieciak,  

i każdy pies  

będzie mógł iść razem z nami.  

 

I będziemy tak szli i szli  

aż kiedyś,  

po latach wielu,  

staniemy wreszcie u celu.  

I będzie tam ciepła ziemia  

i dużo, dużo nieba,  

i każdy będzie miał to,  

czego najbardziej mu trzeba.  

 

I będzie wspaniale. 

Tak!  

I niczego nie będzie nam brak! 

I tęsknić nie będę wcale!  

I tylko czasami, czasami  

pomyślę,  

że byłoby dobrze,  

gdybyście wy  

byli z nami... 



Zadanie 1. (0-1) Wybierz, do jakiego rodzaju literackiego należy wiersz D. Wawiłow 

i uzasadnij wybór.                                                                                                    

 

 

Wiersz D. Wawiłow 

należy do 

A. liryki,  

ponieważ 

1. występuje w nim narrator, 

bohaterowie i wydarzenia. 

B. epiki, 2. w poetycki sposób przedstawia 

uczucia i refleksje. 

 

  

Zaznacz właściwą odpowiedź:  

 

Zadanie 2. (0-1) Postać mówiąca w wierszu nie jest  

A. niezwykłym dzieckiem.         

B. małym buntownikiem.                              

C. znanym podróżnikiem.                                   

D. wielkim marzycielem. 

 

Zadanie 3. (0-2) Spośród podanych w ramce cech podkreśl jedną, najtrafniej 

charakteryzującą postać mówiącą i uzasadnij swój wybór, odwołując się do treści 

wiersza.  

 

 

     nieśmiałość     wrażliwość     tchórzostwo     towarzyskość     nieposłuszeństwo      

 

 

Uzasadnienie: ………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

 

Zadanie 4. (0-2) Nazwij część mowy, do jakiej należą wyrazy podane w ramce w zadaniu 

3. i dopisz do nich antonimy.                  

 

Wyrazy z ramki Część mowy Antonimy 

nieśmiałość   

 

wrażliwość  

 

tchórzostwo  

 

towarzyskość  

 

nieposłuszeństwo  

 

 

 

 

 

A1 A2 B1      B2   



Zadanie 5. (0-1) Pierwsza zwrotka wiersza D. Wawiłow to 

A. zdanie pojedyncze rozwinięte.       

B. zdanie złożone. 

C. zdanie pojedyncze nierozwinięte. 

D. równoważnik zdania.  

 

Zadanie 6. (0-3) W 3-4 zdaniach zareklamuj miejsce, które jest celem wędrówki opisanej 

w utworze D. Wawiłow. Użyj jednego cytatu z wiersza. 

 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

 

Tekst II 

Julian Tuwim, Dwa wiatry 

 

Jeden wiatr - w polu wiał, 

Drugi wiatr - w sadzie grał: 

Cichuteńko, leciuteńko, 

Liście pieścił i szeleścił, 

Mdlał... 

 

Jeden wiatr - pędziwiatr! 

Fiknął kozła, plackiem spadł, 

Skoczył, zawiał, zaszybował, 

świdrem w górę zakołował 

I przewrócił się, i wpadł 

Na szumiący senny sad, 

Gdzie cichutko i leciutko 

Liście pieścił i szeleścił 

Drugi wiatr... 

 

Sfrunął śniegiem z wiśni kwiat, 

Parsknął śmiechem cały sad, 

Wziął wiatr brata za kamrata, 

Teraz z nim po polu lata, 

Gonią obaj chmury, ptaki, 

Mkną, wplątują się w wiatraki, 

Głupkowate mylą śmigi, 

W prawo, w lewo, świst, podrygi, 

Dmą płucami ile sil, 

Łobuzują, pal je licho!... 

 

A w sadzie cicho, cicho... 



Zadanie 7. (0-1) Na podstawie tekstu J. Tuwima połącz czasowniki z odpowiednimi 

bohaterami wiersza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PIEŚCIĆ     SKOCZYĆ     FIKNĄĆ     MDLEĆ     ŁOBUZOWAĆ 

 

Zadanie 8. (0-2) Ułóż punkty planu zgodnie z historią przedstawioną w wierszu i zapisz 

je za pomocą zdań pojedynczych. 

 

 Plan – właściwa kolejność - zdania 

Gra w sadzie.  

 

Wiatr w polu.  

 

Cisza w sadzie.  

 

Wizyta u brata.  

 

Wspólna zabawa obu wiatrów.  

 

 

Zadanie 9. (0-2) Nazwij użyte w wierszu środki stylistyczne i przyporządkuj 

im po jednej funkcji, wybierając je z ramki. 

 

Cytat Nazwa  

środka stylistycznego 

Funkcja  

środka stylistycznego 

parsknął śmiechem cały sad  

 

 

szumiący, senny sad  

 

 

sfrunął śniegiem z wiśni kwiat  

 

 

 

A. nazwanie cech 

B. zestawienie na zasadzie podobieństwa 

C. zestawienie na zasadzie kontrastu 

D. nadanie cech ludzkich 

E. nadanie dodatkowego, niedosłownego znaczenia 

 

 

Zadanie 10. (0-2) Nazwij części mowy, do których należą wybrane z wiersza wyrazy, 

a następnie wybierz spośród nich dwa słowa, wyszukaj je w utworze i określ ich formę 

gramatyczną.  

JEDEN 

WIATR 

DRUGI 

WIATR 



 

Wyraz z wiersza Część mowy Forma gramatyczna 

kamrata   

 

za   

 

i   

 

mkną   

 

leciuteńko   

 

senny   

 

drugi   

 

nim   

 

 

 

Tekst III 

 

Leopold Staff 

Deszcz jesienny (fragment)  

 

O szyby deszcz dzwoni, deszcz dzwoni jesienny 

I pluszcze jednaki, miarowy, niezmienny, 

Dżdżu krople padają i tłuką w me okno... 

Jęk szklany... płacz szklany... a szyby w mgle mokną 

I światła szarego blask sączy się senny... 

O szyby deszcz dzwoni, deszcz dzwoni jesienny... 

  

Wieczornych snów mary powiewne, dziewicze 

Na próżno czekały na słońca oblicze... 

W dal poszły przez chmurną pustynię piaszczystą, 

W dal ciemną, bezkresną, w dal szarą i mglistą... 

Odziane w łachmany szat czarnej żałoby 

Szukają ustronia na ciche swe groby, 

A smutek cień kładzie na licu ich miodem... 

Powolnym i długim wśród dżdżu korowodem 

W dal idą na smutek i życie tułacze, 

A z oczu im lecą łzy... Rozpacz tak płacze... 

  

To w szyby deszcz dzwoni, deszcz dzwoni jesienny 

I pluszcze jednaki, miarowy, niezmienny, 

Dżdżu krople padają i tłuką w me okno... 

Jęk szklany... płacz szklany... a szyby w mgle mokną 

I światła szarego blask sączy się senny... 

O szyby deszcz dzwoni, deszcz dzwoni jesienny... 

  



Zadanie 11. (0-2) Ułóż zdanie dotyczące nastroju panującego w wierszu L. Staffa według 

podanego schematu składniowego. 

 

 

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

 (dopełnienie)          (orzeczenie)              (okolicznik)          (przydawka)           (podmiot) 

Zadanie 12. (0-1) Określ rodzaj i układ rymów w wierszu l. Staffa. 

A. Parzyste, żeńskie.                          

B. Okalające, żeńskie. 

C. Krzyżowe, męskie. 

D. Parzyste, męskie. 

 

Zadanie 13. (0-1) Wiersz L. Staffa to 

A. jedenastozgłoskowiec.                           

B. ośmiozgłoskowiec. 

C. dwunastozgłoskowiec. 

D. trzynastozgłoskowiec. 

 

Zadanie 14. (0-2) Uzupełnij notatkę dotycząca wiersza L. Staffa zgodnie z zasadami 

ortograficznymi. 

 

Utw (ó/u)…r  L. Staffa  „Deszcz jesienny”  to  przykład  liryki  opisowej.                                        

W  k(ó/u)…nsztownej formie  poeta  opis(ó/u)…je  pejza(ż/rz)…, jaki  widzi  za  oknem. 

Podmiot  liryczny  (nie)nazywa …………………………………… swoich  (ó/u)…czuć  

wprost, ale na tyle s(ó/u)…gestywnie  przedstawia  obraz  jesiennej  a(ó/u)…ry,                                   

że  (nie)trudno ………………… wyobrazić  sobie,  co  prze(ż/rz)…ywa. 

 

Zadanie 15. (0-2) Przekształć wyrazy z wiersza zgodnie z podanymi w tabeli 

instrukcjami.  

wyraz instrukcja przekształcenia wyraz po przekształceniu 

poszły 1 osoba, liczba pojedyncza, rodzaj 

żeński, tryb przypuszczający 
 

życie Celownik, liczba mnoga  

słońca Dopełniacz, liczba mnoga  

płacze 1 osoba, liczba pojedyncza,  

czas teraźniejszy 
 

długim Mianownik, liczba pojedyncza, rodzaj 

męski, stopień wyższy 
 

 

Zadanie 16. (0-10) Tego dnia przyroda sprawiła, że poczułam(-łem) się szczęśliwa(-y). 

Napisz kartkę z dziennika. 

 

Pamiętaj, że Twoja praca powinna zająć co najmniej połowę wyznaczonego miejsca. 
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Brudnopis 
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