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LI OLIMPIADA LITERATURY I JĘZYKA POLSKIEGO 

TEST JĘZYKOWY  

 

I.  [Za poprawne wskazanie zdań i podanie odpowiedniego zapisu 3 x 0,5 p. Łącznie: 1,5 p.] 

Operować nie wolno, czekać! → Operować, nie wolno czekać!  

Słuchając, uważnie patrzył na usta mówcy. → Słuchając uważnie, patrzył na usta mówcy. 

Byłam w kinie z mamą, ciocią Magdą i Kasią. → Byłam w kinie z mamą, ciocią, Magdą i Kasią.  

 

II. [Za wskazanie zdań po 1 p.; za podanie odpowiednich 2 zdań  do każdego przykładu ‒ po 1 p. 

 Łącznie: 4 p.] 

Studenci lubili bardzo ekstrawaganckie stroje.→ np. Studenci bardzo lubili ekstrawaganckie stroje. 

Studenci lubili stroje, które są bardzo ekstrawaganckie. 

 

Niebanalne  myśli podkreślały  w wierszu kunsztowne rymy.→ np. Głębokie myśli są podkreślone przez 

kunsztowne rymy. Kunsztowne rymy są pokreślone przez niebanalne myśli. 

 

III. [Za poprawne podanie form 4 x 0,5 p.; za podanie odpowiednich rzeczowników 

pospolitych: 2 x 0,5 p. Łącznie: 3 p.] 

 

(Wojciech) Złoto 

Dopełniacz: Złoty 

narzędnik:  Złotą  

rzeczownik pospolity: sałata,  łata itp. 

(Zbigniew) Ogniwo 

celownik: Ogniwie  

biernik: Ogniwę  

rzeczownik pospolity: zabawa, ława itp. 

IV. [4 x 0,5 p. Łącznie: 2 p.] 

(1) → (d), (2) → (c), (3) → (a), (4) → (b). 
 

 

V.          [2 x 1 p. Łącznie: 2 p.] 

(5) Nie wiem, czy w Puszczy Białowieskiej odkryto pierwszy pradziejowy kurhan, ale skłaniam się do 

tego, że tak było. // Mówiący nie wie, czy w Puszczy Białowieskiej odkryto pierwszy pradziejowy kurhan, 

jednocześnie skłaniając się do tego, że tak było. (Itp.)  

(6) Nie jest dobrze / to niedobrze, że w Puszczy Białowieskiej odkryto pierwszy pradziejowy kurhan. // 

Mówiący wie, że w Puszczy Białowieskiej odkryto pierwszy pradziejowy kurhan i nie ocenia tego faktu 

pozytywnie. // Nadawca negatywnie ocenia fakt, że w Puszczy Białowieskiej odkryto pierwszy 

pradziejowy kurhan. (Itp.) 
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VI. [5 x 0,5 p. = 2,5 p. i 0,5 p. Łącznie 3 p.] 

czy(ż), zamiast, razem // wespół, obok // przy, na pewno // z pewnością; pospołu 

VII. [Za wypisanie i ponumerowanie zdań – 2,5 p. (5 x 0,5 p.); za poprawne zależności 2,5 p.      

(5 x 0,5 p.); za określenie typów wypowiedzeń  2,5 p. (5 x 0,5 p.).  Łącznie: 7,5 p.] 

1. Samo zgaszenie światła na widowni było trudnym zadaniem (ewentualnie:1a samo zgaszenie światła na 

widowni; 1b było trudnym zadaniem), 

2. co zaczęli praktykować w teatrze symboliści, 

3. technika bowiem nie była na tyle rozwinięta, 

4. żeby pracownik obsługi przejechał suwakiem po konsoli kontrolującej oświetlenie 

5. (lub) nacisnął wyłącznik. 

Uwaga! Uczniowie mogą  wpisać spójnik na początku zdania 5. 

 

1. zdanie nadrzędne - główne 

2. zdanie podrzędne do 1.  - rozwijające 

3. zdanie podrzędne do zdania 1. - okolicznikowe przyczyny 

4. zdanie podrzędne do zdania 3.  - okolicznikowe stopnia lub okolicznikowe skutku 

5. zdanie współrzędne ze zdaniem 4. - rozłączne 

 

VIII.      [Łącznie: 7 p.] 

1. zasłuchanie – wyraz podstawowy: zasłuchać się                                                    0,5 p.  

   (Uwaga: za odpowiedź, że wyraz podstawowy to zasłuchać lub słuchać – 0 p.)  

2. Za wypisanie imiesłowów przysłówkowych:  drżąc, trwożąc,  pstrząc                    0,5 p. 

     Za odpowiedź, że to imiesłowy przysłówkowe współczesne                                  0,5 p.  

   (Uwaga: za poprawne wskazanie tylko jednego imiesłowu przysłówkowego  

   i rozpoznanie, że to imiesłów przysłówkowy współczesny – 0,5 p. łącznie) 

3. trwożyć się  – synonimy: lękać się, odczuwać niepokój (itp.)                                  0,5 p. 

4. przysłówek polisemiczny: surowo;  

    inne znaczenie np. w zdaniu: Zjadłem warzywa na surowo  (itp.)                           0,5 p.                   

5. „serce pęka” –  metafora                                                                                          0,5 p. 

6. paradoks zawarty w ostatnim wersie: Ręka poety zapisująca wiersz przyczynia 

 się do śmierci tego poety; tworzenie wyczerpuje go uczuciowo (itp.)                            1 p..                                                 

7. Za wskazanie wersów paralelnych (są to 3 ostatnie wersy)                                     0,5 p.;                                               

   za odpowiedź: tak to zaimek wskazujący przysłowny                                                0,5 p.  

   (Uwaga: można uznać odpowiedzi: zaimek wskazujący lub zaimek przysłowny)   

8. Czasowniki w ostatniej strofie - tryb przypuszczający (warunkowy)                         0,5 p. 

9. przerzutnia z trzeciej strofy: „na swej własnej dłoni / wyryć choć jedno słowo”        0,5 p.  

10. Trzynastozgłoskowiec (7 + 6)                                                                                    1 p.  

    (Uwaga: za określenie, że to 13-zgł. –  bez podania średniówki – 0,5 p.)         


