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Konkurs przedmiotowy z języka polskiego 

dla uczniów szkół podstawowych  

12 maja 2018 r. – zawody III stopnia (wojewódzkie) 

 
Informacje dla ucznia 

 W teście znajdziesz różne typy zadań. Zaznacz w dowolny, ale czytelny sposób każdą 

wybraną odpowiedź. Jeśli się pomylisz, błąd otocz kółkiem i zaznacz inną odpowiedź. 

 Rozwiązania pozostałych zadań zapisz starannie w wyznaczonych miejscach. 

 Czas pracy z testem wynosi 60 minut.                

Powodzenia! 

 

Tekst I.     

 

Jeżycjada od lat cieszy się dużą popularnością zarówno wśród nastolatków,  

jak i dorosłych, którzy sięgają po kolejne tomy z sentymentu do swej młodzieńczej fascynacji 

serią. Małgorzata Musierowicz to graficzka, która stała się pisarką. Autorka nie planowała 

kariery literackiej. Ukończyła Wydział Malarstwa i Grafiki ze specjalnością ilustracja 

książkowa, ale brak zleceń graficznych zmotywował ją do stworzenia własnej powieści, którą 

następnie zilustrowała. 

Dlaczego Jeżycjada? Każdy fan powieści Małgorzaty Musierowicz kojarzy je właśnie 

z tym terminem, który ma związek z nazwą jednej z poznańskich dzielnic. Nie każdy jednak 

wie, że określenie to wymyślił przyjaciel autorki, profesor Zbigniew Raszewski, który 

w żartobliwy sposób chciał w ten sposób nawiązać do Iliady.* 

Akcja większości książek wchodzących w skład Jeżycjady rozgrywa się w Poznaniu, 

rodzinnym mieście autorki. Zdarzenia dzieją się w rzeczywistych miejscach. Dzięki temu 

czytelnicy mogą bez problemu zlokalizować poszczególne punkty na mapie miasta. Tym 

sposobem cały cykl stał się specyficznym wielotomowym przewodnikiem po stolicy 

Wielkopolski. Losy rodziny Borejków, którzy mieszkają w jednej z poznańskich kamienic 

na Jeżycach, są głównym motywem serii. W związku z tym, dzięki Jeżycjadzie bardzo słynna 

stała się kamienica przy ul. Roosevelta 5, ponieważ podawany przez autorkę adres istnieje 

naprawdę. 

Jeżycjada ma fanów na całym świecie. Chociaż może się wydawać, że perypetie 

rodziny z Poznania przez swój lokalny charakter będą interesujące tylko dla Polaków, 

to książki Małgorzaty Musierowicz przyciągają czytelników na całym świecie. Powieści 

zostały przetłumaczone na wiele języków, m.in. na japoński.   

Nie tylko książkami fani żyją. Niektóre powieści z cyklu doczekały się ekranizacji,  

np. Kłamczucha istnieje jako obraz filmowy pod tym samym tytułem.  

Wiele książek Małgorzaty Musierowicz zdobyło nagrody literackie. Kwiat kalafiora 

jest wpisany na listę honorową IBBY, która stanowi międzynarodowy wykaz najlepszych 

książek dla dzieci.  

Cały cykl autorstwa Musierowiczowej składa się obecnie z dwudziestu dwóch 

powieści, a Język Trolli jest piętnastym tomem Jeżycjady. Warto dodać, że najnowsza 

książka, czyli Ciotka Zgryzotka,  ukazała się 14 marca 2018 roku. 

 

 Na podst.: http://www.empik.com/empikultura/10-ciekawostek-o-tworczosci-malgorzaty-musierowicz,14941,a 

 
* Iliada – jeden z najstarszych zabytków literatury greckiej, którego autorstwo przypisuje się Homerowi.  

 

http://www.empik.com/empikultura/10-ciekawostek-o-tworczosci-malgorzaty-musierowicz,14941,a
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1. Oceń prawdziwość poniższych zdań dotyczących tekstu.                                                (0-1) 

 

1. Małgorzata Musierowicz wykonuje ilustracje do swoich książek. F P 

2. Większość powieści z cyklu Jeżycjada doczekało się ekranizacji. F P 

3. Lokalny charakter cyklu nie przeszkadza fanom Jeżycjady. F P 

 

 

 

2. Na podstawie tekstu wybierz poprawne uzupełnienie luk 2.1 i 2.2.                                 (0-1) 

 

Nazwa cyklu nawiązuje do  2.1 .….…………………………. .  

Powieść pt. Język Trolli  to  2.2  …………………  tom Jeżycjady. 

 

  2.1                                                                                                               2.2 

 

  A. nazwy jednej z poznańskich ulic                                                           A. 15. 

  B. tytułu jednego z najstarszych zabytków literatury greckiej                   B. 22. 

 

3. Przekształć podane zdanie pojedyncze w zdanie złożone.                                                (0-1) 

Akcja większości książek wchodzących w skład Jeżycjady rozgrywa się w Poznaniu. 

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

 

4. Wykonaj wykres i nazwij typ zdania złożonego.                                                             (0-2) 

Losy rodziny Borejków, którzy mieszkają w jednej z poznańskich kamienic na Jeżycach,  

są głównym motywem serii.  

 

                                                                                                                           

Kolejne zadania odnoszą się do treści książki Język Trolli. 

5. W jakich okolicznościach Józinek poznał Trollę?                                                            (0-1) 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 
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6. Co zawierał zeszyt w fiołkowej okładce w baranki należący do pana Oracabessy?        (0-1) 

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

7. Jak Stasia zwracała się do Józinka?                                                                                  (0-1) 

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

8. Kiedy Józinek i jego kuzyn Ignacy zobaczyli, co ukrywa zielony kapelusz Trolli?        (0-1) 

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

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

9. Napisz, w jakich okolicznościach Trolla wypowiada słowa:                                            (0-1) 

Są tacy, co okradną nawet wiejski kościółek. I są tacy, co oddadzą ostatni grosz dla chorego. 

Jak wiem, że są ci drudzy, to się nie boję tych pierwszych.  

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

10. Popraw błędy językowe w wypowiedziach szwagra Stasi.                                            (0-2) 

A. Pan Helmut nie wypadł kotu spod ogona.  ………………………………………………. 

B. Ostrzę sobie język za zębami.  …………………………………………………………… 

C. Woła o pomstę na puszczy.  ……………………………………………………………… 

11. Na wybranym przykładzie z zadania 10. (A, B lub C) zapisz związki frazeologiczne, 

z pomieszania których wynika zawarty w nim  powyższy błąd językowy.                          (0-1)                                                                                                                                                  

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

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

12.  Przekształć poniższą wypowiedź na mowę zależną.                                                      (0-1) 

 

– Ja też muszę jechać – z naciskiem powiedział Józinek, mając w pamięci uśmiech Trolli. 

 

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

………………………………………………………………………………………………… 
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13. Wypisz z poniższego fragmentu po jednym przykładzie następujących środków 

stylistycznych:                                                                                                                       (0-3) 

epitet – ………………………………………………………………………………………. 

porównanie – …………………………………………………………………………………. 

przenośnia – ………………………………………………………………………………….. 

Dźwięki sypały się jak szklane kulki i skakały jak kamyki po powierzchni wody. Nagle 

włączyła się spokojna trąbka i miękki strumień melodii zagarnął wszystko. Muzyka chlusnęła 

szeroką, pogodną rzeką. 

14. Wyjaśnij znaczenie wybranej przenośni.                                                                        (0-1) 

…………………………………………………………………………………………………

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

15. Wyjaśnij, jak rozumiesz tytuł piętnastego tomu Jeżycjady – Język Trolli. Odwołując się 

do treści lektury, podaj dwa przykłady sytuacji uzasadniających ten tytuł.                         (0-2) 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

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

16. Napisz recenzję książki pt. Język Trolli. Twoja praca powinna liczyć co najmniej  

200 wyrazów.                                                                                                                      (0-20) 

 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………



 5 
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…………………………………………………………………………………………………
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