
 

Testy językowe z lat ubiegłych 

 

Z zasady nie umieszczamy kluczy służących do sprawdzania  testów. Jeden z nich podaliśmy  

w charakterze przykładu. 
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XXVIII OLIMPIADA LITERATURY I JĘZYKA 
POLSKIEGO 
 

GRUPA A 

I. Oceń, czy podane zdania są poprawne. Jeśli znajdziesz w nich błędy językowe, 

podkreśl je i podaj sformułowania prawdziwe. 

a. Podawanie kotowi różnorodnych pokarmów w pierwszych tygodniach jego 

życia może doprowadzić do zaburzeń w funkcjonowaniu systemu trawiennego zwierzęcia. 

b. W sklepach sieci "MAX" znajdziesz wszystko, co potrzebne do biura i szkoły. 

c. Chcemy uaktywnić partię, sformułować nowy program, zdefiniować elektorat. 

d. Do zadań policji celnej należy zapobieganie i wykrywanie naruszeń prawa. 

e. Razem pojechali nad Wisłę i tu utopili auto, wymontowując wcześniej radio. 

  

II. W podanym fragmencie podkreślono niektóre archaiczne formy fleksyjne. Określ ich 

liczbę i przypadek, podaj formy współczesnej polszczyzny odpowiadające im gramatycznie.  

We dnioch sędziej jednego      [...] sstał się głod w ziemi, przeńże to wyszedł z Betlema 

Judowa do kraja moabskiego, chcąc tam podróżnikiem być z swą żoną, a z dwiema 

synoma.Temu dziano Elimelech, żenie jego Noemi. Dwa syny jego, jeden Maalon, a drugi 

Telijon, Efratejscy z Betlema Judowa. A wszedszy do kraju moabskiego, tam bydlili. I umarł 

Elimelech, mąż Noemi, a ostała sama z syny.I pojęłasta sobie żony moabickie, z nichże jedna 

rzeczona Orfa, a druga Rut. I byli tam dziesięć lat, a obasta umarła      [...] i ostała żona 

sirotą po dwu synu i po mężu      [...] Daj wama naleźć pokoj w domiech tych mężów, jiż się 

wama dostaną. 

"Biblia Królowej Zofii, Księga Rut"  

forma staropolska: liczba, przypadek: forma współczesna:  

III. Dane są następujące wyrazy należące do jednej rodziny słowotwórczej: pismo, 

pisarka, napisać, pisarzyna, pisać, pisarski, pisarz. 

a. Uporządkuj je na wykresie odzwierciedlającym kierunek pochodności. np.  

b. W wyrazach pochodnych wyodrębnij formanty słowotwórcze. np. kaw - ka 

c. W jaki sposób formant zmienia znaczenia derywatu pisarzyna w stosunku do 

podstawy?  

d.  

IV. Przyjrzyj się poniższym frazeologizmom:  



 

mieć bielmo na oczach wyważać zamknięte drzwi 

masz babo placek wyprowadzić kogoś w pole 

wystrychnąć kogoś na dudka czuć bluesa 

robić z gęby cholewę z innej beczki 

stajnia Augiasza podrzucić kukułcze gniazdo  

a. Znajdź wśród nich błędne związki, podaj wersje poprawne. 

b. Objaśnij znaczenie podkreślonych frazeologizmów. 

c. Wśród wymienionych przykładów wskaż dwa związki będące synonimami i 

zaznacz, który z nich ma charakter bardziej potoczny.  

V. Zanalizuj podane wypowiedzenie wielokrotnie złożone: 

a. wypisz wypowiedzenia składowe i podkreśl składniki zespolenia; 

b. sporządź wykres wypowiedzenia; 

c. określ typy wypowiedzeń składowych.  

Jeśli pisarz zdołał wywieźć ze swojego kraju blok surowca językowego, może w nim z 

powodzeniem kuć nawet na obczyźnie, gdyż - mimo że tworzy w oderwaniu - odnajduje w 

materiale własnego języka kształty i formy, do jakich pewnie nie dotarłby, będąc pod 

nieustannym naciskiem mowy żywej. 

( z G. Herlinga - Grudzińskiego)  

 

VI. Mówiono o Norwidzie, oprawnym we wstążki, 

W złoconych rogach lśniącym na stole w salonie.  

Rzekł ktoś, do kart niechętnie przybliżając dłonie: 

- Wszystko jest tu niejasne, wolę proste książki. 

 

I dalej się o wierszach toczyła rozmowa:  

Jedni ganili ciemność, inni - zdań zawiłość, 

Czy w wierszu jest prawdziwa, czy udana miłość? 

Najpiękniejsza poezja to są zwykłe słowa... 

 

Nagle wiatr rozwiał okno i woń przewiał z alej, 

Wszedł wieczór, za nim niebo różowe od chłodu. 

Ktoś cisnął białą różę między nich z ogrodu. 

Umilkli, obrażeni - i mówiono dalej.  

(Jerzy Libert Rozmowa o Norwidzie)  

a. Z podanego wiersza wypisz epitety określające Norwida. 

b. Jakiego znaczenia nabiera słowo Norwid pod wpływem tych określeń?Z jaką 

figurą stylistyczną mamy tu do czynienia? 

c. Wymień po jednym synonimie i antonimie wyrazów lśniący i niejasny. 

synonim antonim 



 

lśniący  

niejasny  

d. Objaśnij sens wyrażenia wiatr rozwiał okno. 

e. Jaką figurę stylistyczną można rozpoznać w wyrażeniu wszedł wieczór? 

f. Czym jest (jaki typ znaku reprezentuje) biała róża w wierszu Liberta?. 

g. Scharakteryzuj formę gramatyczną czasownika zaczynającego i kończącego 

utwór  



 

XXVIII OLIMPIADA LITERATURY I JĘZYKA POLSKIEGO 

 

GRUPA B  

I. Oceń, czy podane zdania są poprawne. Jeśli znajdziesz w nich błędy językowe, 

podkreśl je i podaj sformułowania prawdziwe. 

a. Kiedy odkryto awarię, nie pracował już filter nr 2, w maszynowni nie 

wystarczało gaśnic do tłumienia ognia. 

b. Mleczko kolagenowe może być stosowane dla każdego rodzaju cery. 

c. Na pytanie, czy posiadam czas, zawsze odpowiadam, że jestem zajęty. 

d. Kiedy czytał lub słuchał niektórych wypowiedzi, zaśmiewał się w duchu. 

e. Adam nie stracił zimnej krwi, wyskoczył z samochodu, biegnąc przed siebie.  

 

II. W podanym fragmencie podkreślono niektóre archaiczne formy fleksyjne. Określ ich 

liczbę i przypadek, podaj formy współczesnej polszczyzny odpowiadające im gramatycznie.  

We dnioch sędziej jednego      [...] sstał się głod w ziemi, przeńże to wyszedł z Betlema 

Judowa do kraja moabskiego, chcąc tam podróżnikiem być z swą żoną, a z dwiema 

synoma.Temu dziano Elimelech, żenie jego Noemi. Dwa syny jego, jeden Maalon, a drugi 

Telijon, Efratejscy z Betlema Judowa. A wszedszy do kraju moabskiego, tam bydlili. I umarł 

Elimelech, mąż Noemi, a ostała sama z syny.I pojęłasta sobie żony moabickie, z nichże jedna 

rzeczona Orfa, a druga Rut. I byli tam dziesięć lat, a obasta umarła      [...] i ostała żona 

sirotą po dwu synu i po mężu      [...] Daj wama naleźć pokoj w domiech tych mężów, jiż się 

wama dostaną.  

"Biblia Królowej Zofii, Księga Rut"  

forma staropolska: liczba, przypadek: forma współczesna 

:  

III. Dane są następujące wyrazy należące do jednej rodziny słowotwórczej: nauczyć, 

nauczycielski, uczyć, uczenie, nauczycielka, nauczyciel, nauczycielstwo 

a. Uporządkuj je na wykresie odzwierciedlającym kierunek pochodności. np.  

b. W wyrazach pochodnych wyodrębnij formanty słowotwórcze. np. kaw - ka 

c. W jaki sposób formant zmienia znaczenia derywatu pisarzyna w stosunku do 

podstawy?  

 

IV. Przyjrzyj się poniższym frazeologizmom:  

mieć nerwy jak postronki znaleźć jeden język 

boki zrywać odkrywać Amerykę 

mieć niewyparzoną gębę coś utknęło w martwym punkcie 



 

przekroczyć Rubikon bujda na resorach  

wyważać otwarte drzwi dolać oleju do ognia 

a. Znajdź wśród nich błędne związki, podaj wersje poprawne. 

b. Objaśnij znaczenie podkreślonych frazeologizmów. 

c. Wśród wymienionych przykładów wskaż dwa związki będące synonimami i 

zaznacz, który z nich ma charakter bardziej potoczny.  

 

V. Zanalizuj podane wypowiedzenie wielokrotnie złożone: 

a. wypisz wypowiedzenia składowe i podkreśl składniki zespolenia; 

b. sporządź wykres wypowiedzenia; 

c. określ typy wypowiedzeń składowych.  

Choć zdarzają się okresy, że - nie wyjeżdżając tam, gdzie mógłbym spotkać Polaków - 

Posługuję się polszczyzną mówioną przygodnie, bo w samym Neapolu nie mam zbyt wielu 

okazji do jej używania, przy pisaniu natrafiam na trudności wyłącznie literackiej natury 

( z G. Herlinga - Grudzińskiego)  

 

VI. Mówiono o Norwidzie, oprawnym we wstążki, 

W złoconych rogach lśniącym na stole w salonie.  

Rzekł ktoś, do kart niechętnie przybliżając dłonie: 

- Wszystko jest tu niejasne, wolę proste książki. 

 

I dalej się o wierszach toczyła rozmowa:  

Jedni ganili ciemność, inni - zdań zawiłość, 

Czy w wierszu jest prawdziwa, czy udana miłość? 

Najpiękniejsza poezja to są zwykłe słowa... 

 

Nagle wiatr rozwiał okno i woń przewiał z alej, 

Wszedł wieczór, za nim niebo różowe od chłodu. 

Ktoś cisnął białą różę między nich z ogrodu. 

Umilkli, obrażeni - i mówiono dalej.  

(Jerzy Libert Rozmowa o Norwidzie)  

a. Z podanego wiersza wypisz epitety określające Norwida. 

b. Jakiego znaczenia nabiera słowo Norwid pod wpływem tych określeń? Z jaką 

figurą stylistyczną mamy tu do czynienia? 

c. Wymień po jednym synonimie i antonimie wyrazów lśniący i niejasny. 

synonim antonim 

lśniący  

niejasny  

d. Objaśnij sens wyrażenia wiatr rozwiał okno. 



 

e. Jaką figurę stylistyczną można rozpoznać w wyrażeniu wszedł wieczór? 

f. Czym jest (jaki typ znaku reprezentuje) biała róża w wierszu Liberta?. 

g. Scharakteryzuj formę gramatyczną czasownika zaczynającego i kończącego 

utwór  



 

 

XXIX OLIMPIADA LITERATURY I JĘZYKA 

POLSKIEGO 
 

GRUPA A  

I. A. W poniższych zdaniach zaczerpniętych z prasy podkreśl błędy językowe. Podaj 

sformułowania poprawne. 

1. Idąc Wiertniczą w stronę Powsiaka, pałacowe ogrodzenie biegnące wzdłuż 

ulicy wybrzusza się w kształt podkowy. 

2. Większa wiedza na temat zdrowego odżywiania spowodowała, że w wielu 

rodzinach zmieniła się filozofia jedzenia śniadania. 

3. W barwach teamu znad Wisłoka zagra w tym spotkaniu Czech Antoni Kasper. 

4. Największe apogeum popularności zespołu przypadło na lata siedemdziesiąte. 

5. W czasie rozmów będzie potrzebna duża szczypta dyplomacji, tolerancji i 

dobrego humoru. 

 B. Podkreśl fragment zdania, do którego odnosi się wyróżnione słowo. Napisz, na czym 

polega błąd występujący w tym zdaniu. 

 

II. Aparat telefoniczny pana prezesa jest sprawny i chętnie ucina on sobie telefoniczne 

pogawędki z obywatelami.  

W najdawniejszym okresie historii języka polskiego istniały - odziedziczone jeszcze z 

prasłowiańszczyzny - bardzo krótkie samogłoski, tzw. Jery, oznaczane przez badaczy 

znakami b i b. Pozostawiły one po sobie liczne ślady w wielu wyrazach, między innymi w 

postaci tzw. Samogłosek ruchomych, zazwyczaj e. Jer miękki, oznaczany jako b - także w 

postaci zmiękczenia poprzedzającej go spółgłoski. 

 

A. Zapisz podane poniżej wyrazy tak, by w miejscu, gdzie występuje dziś samogłoska 

ruchoma pojawił się odpowiedni jer; wpisz jery również tam, gdzie dziś nie ma żadnej 

samogłoski, jeśli w odpowiednim miejscu w innych formach tego samego wyrazu samogłoska 

się pojawia. Pamiętaj też, że w najdawniejszym okresie rozwoju języka polskiego te formy, 

które dziś kończą się na spółgłoskę, były zakończone jerem. 

Przykład: formy sen i snu należałoby zapisać następująco: s bn b i s bnu. 

1. wieś, wsi: 

2. piasek, piasku:  

3. dno, (tych) den:  

 



 

III. B. Uzupełnij powyższą regułę: 

1. Jer zanika jeśli 

a. stoi na końcu wyrazu, 

b. ośrodkiem następującej po nim sylaby jest .................................... 

2. Jer przekształca się w pełną samogłoskę e, jeśli ośrodkiem następującej po nim sylaby jest: 

IV. Wyraz pager(oznaczający kieszonkowy aparat, który za pomocą sygnałów 

dźwiękowych przyzywa użytkownika do odczytania informacji wyświetlających się na jego 

ekranie) można by zastąpić jednym z rodzimych derywatów słowotwórczych, np. - puśćmy tu 

wodze językowej wyobraźni - wzywak, znajder, wywoływacz, pikawka. 

A. Dokonaj analizy słowotwórczej tych rzeczowników przez wskazanie: 

a. wyrazów, od których zostały utworzone; 

b. formatów słowotwórczych.  

Formacja Wyraz podstawowy Formant 

Wzywak 
  

Znajder 
  

Wywoływacz 
  

Pikawka 
  

B. Który z tych wyrazów najlepiej nadawałby się do zastąpienia wyrazu pager? Odpowiedź 

uzasadnij, uwzględniając następujące kryteria: 

a. wyrazistość znaczeniowa; 

b. zgodność z systemem słowotwórczym polszczyzny (należy podać przykłady 

polskich formacji słowotwórczych zbudowanych według tej samej zasady); 

c. jednoznaczność; 

d. wartość stylistyczna.  

C. A jaka byłaby twoja propozycja? (Zadanie niepunktowane) 

IV. Zanalizuj podane wypowiedzenie wielokrotnie złożone: 

a. wypisz ponumerowane wypowiedzenia składowe; 

b. sporządź wykres obrazujący stosunki między wypowiedzeniami składowymi; 

c. określ typy wypowiedzeń składowych.  

Gdy po kilku tygodniach pobytu w Dreźnie, gdzie rozmyśla, co będzie dalej z ojczyzną, z nim 

samym i towaryszami niedoli, wpada Mickiewicz w ten niezwykły, bo nawet jemu nie zdarza 

się to często, stan poetyckiego ducha, który można nazywać natchnieniem, rozpoczyna pisanie 

III części "Dziadów". 

(z T. Łubieńskiego)  

 

V. Kamień nie jest z gumy, 

a przecież rozciąga się jak wieloznaczność: 



 

jest opoką, potęgą trwałości 

ale także 

kamieniem rzuconym na szaniec, 

kamieniem spadłym z serca, 

kamieniem przydrożnym, 

kamieniem obrazy, 

ale także 

kamieniem probierczym, 

kamieniem filozoficznym 

ale także 

zakodowaną w nim nadzieją, 

że z tego, co było-jest-będzie, 

nie pozostanie kamień na kamieniu,  

i jak na Początku 

 

będzie tylko czas przyszły. 

(Z. Bieńkowski, Esej o początku, cz. 6 - fragment) 

VI.  

a. W podanym tekście podkreśl fragmenty, które zostały utworzone od stałych 

związków frazeologicznych będących frazami. Wypisz te frazy w takiej postaci, w jakiej 

występują w powszechnym użyciu i objaśnij ich znaczenie. 

b. Wypisz wersy, w których występuje paralelizm składniowy (a nie samo 

powtórzenie). Jakie części zdania powtarzają się w tych wersach? 

c. Z jakich części mowy został utworzony neologizm poetycki było-jest-będzie? 

Jaka cecha gramatyczna różni użyte w nim formy? 

d. Wypisz z wiersz przynajmniej dwa przykłady wyrażeń zaczerpniętych z języka 

Biblii 

e. W cytowanym fragmencie wskaż fragment, w którym pojawia się aluzja 

odwołująca się równocześnie do dwóch polskich utworów literackich. Podaj tytułu i autorów 

tych dzieł.  



 

 

XXIX OLIMPIADA LITERATURY I JĘZYKA POLSKIEGO 

 

GRUPA B  

 

I. A. W poniższych zdaniach zaczerpniętych z prasy podkreśl błędy językowe. Podaj 

sformułowania poprawne. 

1. Jadąc drogą na Maków, po prawej stronie ciągnie się rzadki mieszany las, 

tworzący naturalną granicę między regionami. 

2. Będziemy musieli zmienić nasze obyczaje i filozofię chodzenia spać. 

3. Popis skutecznego bronienia dał natomiast golkiper gości Szypowski, który 

obronił rzut karny strzelony przez Dymkowskiego. 

4. Wodowanie statku było zaplanowane z precyzyjną dokładnością. 

5. Sposób prowadzenia negocjacji rzucił tragiczny cień na działalność firmy.  

II. B. Podkreśl fragment zdania, do którego odnosi się wyróżnione słowo. Napisz, na 

czym polega błąd występujący w tym zdaniu. 

III. Aparat telefoniczny pana prezesa jest sprawny i chętnie ucina on sobie telefoniczne 

pogawędki z obywatelami.  

II. W najdawniejszym okresie historii języka polskiego istniały - odziedziczone jeszcze z 

prasłowiańszczyzny - bardzo krótkie samogłoski, tzw. Jery, oznaczane przez badaczy 

znakami b i b. Pozostawiły one po sobie liczne ślady w wielu wyrazach, między innymi w 

postaci tzw. Samogłosek ruchomych, zazwyczaj e. Jer miękki, oznaczany jako b - także w 

postaci zmiękczenia poprzedzającej go spółgłoski. 

 

A. Zapisz podane poniżej wyrazy tak, by w miejscu, gdzie występuje dziśsamogłoska 

ruchoma pojawił się odpowiedni jer; wpisz jery również tam, gdzie dziś nie ma żadnej 

samogłoski, jeśli w odpowiednim miejscu w innych formach tego samego wyrazu samogłoska 

się pojawia. Pamiętaj też,że w najdawniejszym okresie rozwoju języka polskiego te formy, 

które dziś kończą się na spółgłoskę, były zakończone jerem. 

Przykład: formy sen i snu należałoby zapisać następująco: s bn b i s bnu. 

1. pień, pnia: 

2. domek, domku:  

3. panna, (tych) panien: 

  

III. B. Uzupełnij powyższą regułę: 

1. Jer zanika jeśli 

a. stoi na końcu wyrazu, 

b. ośrodkiem następującej po nim sylaby jest .................................... 

2. Jer przekształca się w pełną samogłoskę e, jeśli ośrodkiem następującej po nim sylaby jest: 

IV.  



 

III. Wyraz jogging (oznaczający bieganie uprawiane dla przyjemności, zachowania 

zdrowia i zgrabnej sylwetki) można by zastąpić jednym z rodzimych derywatów 

słowotwórczych, np. - puśćmy tu wodze językowej wyobraźni - rozrusznik, przegonka, 

bieganko, pomykanie. 

A. Dokonaj analizy słowotwórczej tych rzeczowników przez wskazanie: 

a. wyrazów, od których zostały utworzone; 

b. formatów słowotwórczych.  

Formacja Wyraz podstawowy Formant 

Rozrusznik 
  

Przegonka 
  

Bieganko 
  

Pomykanie 
  

B. Który z tych wyrazów najlepiej nadawałby się do zastąpienia wyrazu jogging? Odpowiedź 

uzasadnij, uwzględniając następujące kryteria:  

a. wyrazistość znaczeniowa; 

b. zgodność z systemem słowotwórczym polszczyzny (należy podać przykłady 

polskich formacji słowotwórczych zbudowanych według tej samej zasady); 

c. jednoznaczność; 

d. wartość stylistyczna.  

C. A jaka byłaby twoja propozycja? (Zadanie niepunktowane) 

IV. Zanalizuj podane wypowiedzenie wielokrotnie złożone: 

a. wypisz ponumerowane wypowiedzenia składowe; 

b. sporządź wykres obrazujący stosunki między wypowiedzeniami składowymi; 

c. określ typy wypowiedzeń składowych.  

Zanim po kilku tygodniach pobytu w Dreźnie, dokąd przybył z Poznańskiego, Mickiewicz 

wpadnie w tak natchniony stan ducha, że zacznie pisać III część "Dziadów", nie omieszka 

przedtem zaprowadzić przyjaciół do miejscowej opery, aby zobaczyli przedstawienie 

"Czarodziejskiego fletu" Mozarta, czyli tego kompozytora, którego poeta był szczególnym 

entuzjastą. 

(z T. Łubieńskiego)  

 

V. Kamień nie jest z gumy, 

a przecież rozciąga się jak wieloznaczność: 

jest opoką, potęgą trwałości 

ale także 

kamieniem rzuconym na szaniec, 

kamieniem spadłym z serca, 



 

kamieniem przydrożnym, 

kamieniem obrazy, 

ale także 

kamieniem probierczym, 

kamieniem filozoficznym 

ale także 

zakodowaną w nim nadzieją, 

że z tego, co było-jest-będzie, 

nie pozostanie kamień na kamieniu,  

i jak na Początku 

 

będzie tylko czas przyszły. 

(Z. Bieńkowski, Esej o początku, cz. 6 - fragment)  

a. W podanym tekście podkreśl fragmenty, które zostały utworzone od stałych 

związków frazeologicznych będących frazami. Wypisz te frazy w takiej postaci, w jakiej 

występująw powszechnym użyciu i objaśnij ich znaczenie. 

b. Wypisz wersy, w których występuje paralelizm składniowy (a nie samo 

powtórzenie). Jakie części zdania powtarzają się w tych wersach? 

c. Z jakich części mowy został utworzony neologizm poetycki było-jest-będzie? 

Jaka cecha gramatyczna różni uzyte w nim formy? 

d. Wypisz z wiersz przynajmniej dwa przykłady wyrażeń zaczerpniętych z języka 

Biblii 

e. W cytowanym fragmencie wskaż fragment, w którym pojawia się aluzja 

odwołująca się równocześnie do dwóch polskich utworów literackich. Podaj tytułu i autorów 

tych dzieł.  



 

 

XXX OLIMPIADA LITERATURY I JĘZYKA 

POLSKIEGO 
 

GRUPA A  

I. W najdawniejszym okresie historii języka polskiego, tzn. między IX a XI w., doszło 

do przegłosu polskiego (zwanego też lechickim). Polegał on na tym, że samogłoski e i ě, jeśli 

znajdowały się w wyrazie przed jakąś spółgłoską przedniojęzykową twardą (t, d, n, s, z, r, ł), a 

po spółgłosce miękkiej, zmieniały się odpowiednio w samogłoski o (mające dziś niekiedy 

postać ó) i a. Dodajmy, że aby zaszedł przegłos, po spółgłosce przedniojęzykowej twardej 

musiała stać samogłoska tylna (a, o lub u). W innych kontekstach (w szczególności przed 

spółgłoskami miękkimi oraz historycznie miękkimi, np sz, rz, (ż), cz) obydwie te samogłóski 

(tzn. e i ě) były wymawiane jako e. Tym spowodowane są samogłoskowe oboczności w 

tematach fleksyjnych wielu wyrazów, np. wiozę : wieziesz, gwiazda : gwieździe.  

W późniejszych wiekach w odmianie części wyrazów doszło do ujednolicenia tematów pod 

wpływem analogii w stosunku do innych form tego samego wyrazu. Sprawiło to, że niektóre 

formy można traktować jako wyjątki od zasad przegłosu. 

1. Wśród poniższych form wskaż te z odstępstwami od przegłosu i zapisz je w 

takiej postaci, jaką powinny mieć w wyniku przegłosu. 

żona, żenić się, (o) żonie, żeński; 

miotła, (o) miotle, mieść, miotę; 

dziad, dziedzic, (o) dziadzie; 

las, leśny, (w) lesie, leśnik. 

2. Jakie może byćpochodzenie złożenia gołoledź? Podaj dwa wyrazy, stanowiące 

jego podstawę słowotwórczą. W jednym z wyrazów wchodzących w skład tęj podstawy 

zaszedł przegłos. Czy jakaś forma odmiany tego wyrazu podstawowego zawiera odstępstwo 

od przegłosu? 

...........................................................  

...........................................................  

II.  

1. Uzupełnij podane zdania odpowiednimi wyrażeniami z poniższej listy:  

ani w ząb, ani na lekarstwo, ani na włosek, ani śladu 

a. Przebiegliśmy parę ulic - kwiatów............................... . 

b. On nie zna polskiego, ja zaś ................... po francusku. 

c. Mróz przez cały styczeń ...........................nie zelżał. 

d. Sytuacja staje się niebezpieczna, a policji .............. .  

2. Objaśnij znaczenia następujących związków frazeologicznych: 

a. być (z kimś) po słowie 

............................................................ 

........................................................... 

b. stracić dla (kogoś) serce 

............................................................ 

............................................................  



 

3. Podaj związek frazeologiczy antonimiczny względem związku: 

(ktoś) milczy jak glaz - ...................................  

III. Zanalizuj Podany tekst reklamowy pod kątem poprawności językowej i wypełnij 

tabelę (wystarczy wpisać po 1 błędzie w każdej rubryce) 

IV. Skomplikowane formalności mogą w końcu stanąć kością w gardle. Dlatego proces 

przyznawania kart kredytowych naszego banku jest naprawdę prosty. Aby ją otrzymać, nie 

musisz zakładać konta czy szukać poręczyciela. Wystarczy dokładnie wypełnić aplikację, 

wysyłając ją z niezbędnymi dokumentami do banku. Będziesz używał kartę tak, jak czynią to 

62 mln naszych klientów. To karta z "ludzką twarzą ". Dosłownie, bo widnieje na niej Twoje 

zdjęcie. W przenośni, ponieważ formalności ograniczone sądo minimum, a życie ulatwiają 

liczne usługi. Jak chcesz, żebyśmy otworzyli Tobie kartę najnowszych możliwości, zadzwoń. 

Czekamy na Ciebie!  

Typ błędu Wyrażenie użyte w tekscie Wersja poprawna 

błąd w zakresie składni 

rządu   

błąd w użyciu 

imiesłowowego 

równoważnika dania   

nieodpowiednie użycie 

słowa   

nieodpowiednie użycie 

związku frazeologicznego   
 

IV. Zanalizuj podane wypowiedzenie wielokrotnie złożone: 

a. wypisz ponumerowane wypowiedzenia składowe; 

b. sporządź wykres obrazujący stosunki między wypowiedzeniami składowymi; 

c. określ typy wypowiedzeń składowych.  

 

V. Ponieważ poza literaturą nie istnieje chyba nic innego, co umożliwiałoby poprawianie 

rzeczywistości, o czym próbowałam mówić, gdy pytano się, nad czym teraz pracuję, pisanie 

zawsze mnie pociągało. 

(według O. Tokarczuk) 

 Układ rymów 

Jak niewiele jest ludzi i jak nie ma prawie .........a............  

Pragnących się o b j a w i ć... - przechodzą - przechodzą - .........b............ 

Odpychają cię tańcząc ze sobą lub w zabawie .........a............ 

Poufnej, klamią płynnie, serdecznie się zwodzą: .......... b........... 

Ni w s p ó l c z e ś n i, ni bliscy, ani sobie znani, ....................... 

Ręce imając, śliniąc się szczelnym uściskiem. ....................... 

Glębia pomiędzy nimi wre i oceani, ........................ 

A na jej pianach - oni; bliscy czym ? ... nazwiskiem! ......................... 



 

Świat zaś mówi: "T o - s w o i, t o k ó ł k o d o m o w e, .......................  

T o - n a s i! " - szczerzej Niebo łączy lazurowe .......................  

Tysiąc ludów, co rżną się przez wieki, bo szczerzej ......................  

Z każdego aby jeden w spólne Niebo wierzy. ....................... 

- Oni zaś tańczą: łonem zbliżeni do łona, .......................  

Polarnie nieświadomi siebie i osobni; .......................  

Dość, że nad nimi jedna lampa zapalona .......................  

I moda jedna wszystkich wzajemnie podobni. ....................... 

-" T o n a s i ! " - M a p ę-ż y c i a gdyby ktoś z wysoka .......................  

Kreślił jak m a p ę-g I o b u? ... góry i pustynie ........................  

Przeniosłyby się w krótkie jedno mgnienie oka, ......................... 

Ocean by zaś przepadł, gdzie łza drobna płynie! ........................ 

(Cyprian Norwid, Kółko) 

a. Jaki format wiersza sylabicznego został użyty w podanym utworze? 

................................................................... 

b. Biorąc pod uwagę znaczenie wyrażeń: .Gwiazda Polarna, zorza polarna, noc polarna, 

koło polarne, wyprawa polarna, lis polarny itp., zinterpretuj neologizm poetycki "polarnie 

nieświadomi" 

................................................................... 

c. Podaj współczesny odpowiednik formy podobni użytej w wierszu (zachowując ten 

sam źródłosłów). 

d. W rubryce obok wiersza uzupełnij oznaczenia literowe obrazujące układ rymów. 

Zaznacz klamrą wersy z rymem stycznym. 

e. Wypisz pary rymowe powiązane rymem gramatycznym. Określ, do jakiej części 

mowy należąużyte w nich wyrazy i scharakteryzuj ich formę gramatyczną. 

f. Spośród kilku przerzutni występujących w wierszu, wybierz tę, w której wyrazy 

powiązane składniowo znalazły się (na skutek inwersji) w wygłosie dwóch sąsiednich 

wersów. Podkreśl te wyrazy w tekście wiersza. 

g. Do jakich wcześniejszych określeń nawiązuje słowo ocean z ostatniego wersu?  
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GRUPA B  

I. W najdawniejszym okresie historii języka polskiego, tzn. między IX a XI w., doszło 

do przegłosu polskiego (zwanego też lechickim). Polegał on na tym, że samogłoski e i ě, jeśli 

znajdowały się w wyrazie przed jakąś spółgłoską przedniojęzykową twardą (t, d, n, s, z, r, ł), a 

po spółgłosce miękkiej, zmieniały się odpowiednio w samogłoski o (mające dziś niekiedy 

postać ó) i a. Dodajmy, że aby zaszedł przegłos, po spółgłosce przedniojęzykowej twardej 

musiała stać samogłoska tylna (a, o lub u). W innych kontekstach (w szczególności przed 

spółgłoskami miękkimi oraz historycznie miękkimi, np sz, rz, (ż), cz) obydwie te samogłóski 

(tzn. e i ě) były wymawiane jako e. Tym spowodowane są samogłoskowe oboczności w 

tematach fleksyjnych wielu wyrazów, np. wiozę : wieziesz, gwiazda : gwieździe.  

W późniejszych wiekach w odmianie części wyrazów doszło do ujednolicenia tematów pod 

wpływem analogii w stosunku do innych form tego samego wyrazu. Sprawiło to, że niektóre 

formy można traktować jako wyjątki od zasad przegłosu. 

1. Wśród poniższych form wskaż te z odstępstwami od przegłosu i zapisz je w 

takiej postaci, jaką powinny mieć w wyniku przegłosu. 

żona, żenić się, (o) żonie, żeński;  

miotła, (o) miotle, mieść, miotę; 

dziad, dziedzic, (o) dziadzie; 

las, leśny, (w) lesie, leśnik. 

2. Jakie może byćpochodzenie złożenia gołoledź? Podaj dwa wyrazy, stanowiące 

jego podstawę słowotwórczą. W jednym z wyrazów wchodz ących w skład tęj podstawy 

zaszedł przegłos. Czy jakaś forma odmiany tego wyrazu podstawowego zawiera odstępstwo 

od przegłosu? 

...........................................................  

...........................................................  

II.  

1. Uzupełnij podane zdania odpowiednimi wyrażeniami z poniższej listy:  

ani w ząb, ani na lekarstwo, ani na włosek, ani śladu 

a. Przebiegliśmy parę ulic - kwiatów............................... . 

b. On nie zna polskiego, ja zaś ................... po francusku. 

c. Mróz przez cały styczeń ...........................nie zelżał. 

d. Sytuacja staje się niebezpieczna, a policji .............. .  

2. Objaśnij znaczenia następujących związków frazeologicznych: 

a. z niejednego pieca chleb jeść 

............................................................ 

........................................................... 

b. mieć serce na dłoni 

............................................................ 

............................................................  



 

3. Podaj związek frazeologiczy antonimiczny względem związku: 

(coś) idzie (komuś) jak po maśle - ...................................  

 

III. Zanalizuj Podany tekst reklamowy pod kątem poprawności językowej i wypełnij 

tabelę (wystarczy wpisać po 1 błędzie w każdej rubryce) 

IV. Termometr wewnętrzny. Element dekoracyjny na ścianie. Czy w twoim pokoju raz 

trzęsiesz sięjak w febrze, raz temperatura wyciska z ciebie siódme poty? Czy system 

ogrzewania pracuje właściwie? Sprawdź to! Ten typ termometru udzieli Tobie odpowiedzi na 

te pytania. Kiedy używasz termometr, kontrolujesz temperaturę pomieszczenia, przez co 

możesz zaoszczędzić na kosztach ogrzewania. Poprzez codzienny monitoring temperatury 

możesz osobiście odczuć większy komfort otoczenina. Metoda dwupunktowego wzorcowania 

skali zapewnia precyzję pomiarów co do joty. Do .stworzenia tego eleganckiego wzoru są 

użyte najlepsze gatunki drewna, gwarantując maksyymalną jakość wyrobu i dobry smak.  

Typ błędu Wyrażenie użyte w tekscie Wersja poprawna 

błąd w zakresie składni 

rządu   

błąd w życiu 

imiesłowowego 

równoważnika zdania   

nieodpowiednie użycie 

słowa   

nieodpowiednie użycie 

związku frazeologicznego   
 

V. Zanalizuj podane wypowiedzenie wielokrotnie złożone: 

a. wypisz ponumerowane wypowiedzenia składowe; 

b. sporządź wykres obrazujący stosunki między wypowiedzeniami 

składowymi; 

c. określ typy wypowiedzeń składowych.  

 

VI. Kiedy pisarz koncentruje się na swojej pracy, od pewnego momentu zaczyna mu się wydawać, 

że sam jest jedynym źródłem rzeczywistości, z jakiego czerpie, bo - jak każdy autor 

opowieści - zawsze opisuje świat tak, jak go postrzega.  

(według O. Tokarczuk) 

Układ rymów 

Jak niewiele jest ludzi i jak nie ma prawie .........a............  

Pragnących się o b j a w i ć... - przechodzą - przechodzą - .........b............ 

Odpychają cię tańcząc ze sobą lub w zabawie .........a............ 



 

Poufnej, klamią płynnie, serdecznie się zwodzą: .......... b........... 

Ni w s p ó l c z e ś n i, ni bliscy, ani sobie znani, ....................... 

Ręce imając, śliniąc się szczelnym uściskiem. ....................... 

Glębia pomiędzy nimi wre i oceani, ........................ 

A na jej pianach - oni; bliscy czym ? ... nazwiskiem! ......................... 

Świat zaś mówi: "T o - s w o i, t o k ó ł k o d o m o w e, .......................  

T o - n a s i! " - szczerzej Niebo łączy lazurowe .......................  

Tysiąc ludów, co rżną się przez wieki, bo szczerzej ......................  

Z każdego aby jeden w spólne Niebo wierzy. ....................... 

- Oni zaś tańczą: łonem zbliżeni do łona, .......................  

Polarnie nieświadomi siebie i osobni; .......................  

Dość, że nad nimi jedna lampa zapalona .......................  

I moda jedna wszystkich wzajemnie podobni. ....................... 

-" T o n a s i ! " - M a p ę-ż y c i a gdyby ktoś z wysoka .......................  

Kreślił jak m a p ę-g I o b u? ... góry i pustynie ........................  

Przeniosłyby się w krótkie jedno mgnienie oka, ......................... 

Ocean by zaś przepadł, gdzie łza drobna płynie! ........................ 

(Cyprian Norwid, Kółko) 

a. Jaki format wiersza sylabicznego został użyty w podanym utworze? 

................................................................... 

b. Biorąc pod uwagę znaczenie wyrażeń: .współautor, współpracownik, współplemieniec 

itp., podaj Norwidowskie (etymologiczne) znaczenie słowa "wspó łcześni" 

................................................................... 

c. Jak rozumiesz neologizm poietycki "(głębia) oceani"? 

d. W rubryce obok wiersza uzupełnij oznaczenia literowe obrazujące układ rymów. 

Zaznacz klamrą wersy z rymem stycznym. 

e. Wypisz pary rymowe powiązane rymem gramatycznym. Określ, do jakiej części 

mowy należą użyte w nich wyrazy i scharakteryzuj ich formę gramatyczną. 

f. Spośród kilku przerzutni występujących w wierszu, wybierz tę, w której wyrazy 

powiązane składniowo znalazły się (na skutek inwersji) w wygłosie dwóch sąsiednich 

wersów. Podkreśl te wyrazy w tekście wiersza. 

g. Co w wierszu Norwida tworzy ocean oddzielający ludzi, bo jest płynne? 

...................................................................  
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ZASADY PUNKTACJI TESTU JĘZYKOWEGO A i B 

 

I. 1. Za każdy poprawnie zapisany wyraz po 1,0 p. (3 x 1,Op.=3p)  

A. (o) żenie, (o) mietle, (o) dziedzie. 

B. (o) pienie, (o) jedle, (o) czele.  

2. A. i B. Za skojarzenie z wyrazem lód 1,0 p.  



 

gołoledź => goły (tzn. sam, czysty) + lód. 

Za wskazanie formy miejscownika jako odstępstwa od przegłosu 1 p. 

Odstępstwo od przegłosu zawiera forma miejscownika wyrazu lód : (o) lodzie - dawniej (o) 

ledzie. 

razem: 5 p. 

II. 1. Za każde poprawne uzupełnienie po 0,5 p. (4x0,5p. = 2p.) 

A. i B. a) ani na lekarsiwo; b) ani w ząb; c) ani na włosek; d) ani śladu.  

B. a) ani krzty; b) ani na lekarstwo; c) ani w ząb; d) ani na jotę. 

2 . Za każde poprawne objaśnienie znaczenia po 1,0 p. (2x1p = 2p) 

A. a) być z kimś zaręczonym b) przestać darzyć kogoś sympatią , itp. 

B . a) mieć różne, nie zawsze dobre życiowe doświadczenia b) być szczerym, otwartym, 

prostolinijnym  

3. Za poprawne podanie antonimicznego związku frazeologicznego 1 p. 

A. (ktoś) gada jak najęty lub (komuś) usta się nie zamykają 

B. (coś) idzie (komuś) jak po grudzie lub (coś) idzie (komuś) jak z kamienia 

razem: 5 p. 

III. Za każde podanie błędu po 0,5 p. (4x0,5 p. = 2p.) 

Za każde podanie wersji poprawnej po 0,5 p. (4x0,5 p. = 2p.)  

Typ błędu Wyrażenie użyte w tekscie Wersja poprawna 

błąd w zakresie składni 

rządu 

A. będziesz używał kartę 

B. kiedy używasz termometr 

A. będziesz używał karty 

B. kiedy używał termometru 

błąd w użyciu 

imiesłowowego 

równoważnika zdania 

A. Wystarczy dokładnie 

wypełnić aplikację, wysyłając 

ją ... 

B. są użyte najlepsze gatunki 

drewna, gwarantując ... 

A. Wystarczy dokładnie 

wypełnić aplikację wysyłać 

B. są użyte najlepsze gatunki 

drewna, co gwarantuje ... 

nieodpowiednie użycie 

słowa 

A. proces przyznawania kart ... 

B. codzienny monitoring 

temperatury 

A. procedura, sposób 

przyznawania kart ... 

B. codzienne sprawdzanie, 

odczytywanie tempertury 

nieodpowiednie użycie 

związku frazeologicznego 

A. formalności mogą stanąć 

kością w gardle 

B. temperatura wyciska z 

ciebie siódme poty lub 

precyzję pomiarów co do joty 

A. formalności mogą stanć się 

nie do zniesienia 

B. temperatura jest zbyt wysoka 

lub wielką precyzję pomiarów 

 

UWAGA! Do przyznania punktu wystarczy podanie jednego przykładu. 

razem: 4 p. 

IV. a) Za poprawne wypisanie wypowiedzeń składowych 1 p. 

b) za poprawne zobrazowanie stosunków między wypowiedzeniami składowymi po 0,5 p. 

(razem 3 p.) 

Uwaga: Dopuszczalne są inne niż wzorcowy warianty graficzne wykresu, 

byleby poprawnie obrazowały relacje składniowe w obrębie 



 

wypowiedzenia złożonego. 

c) Za poprawnie określony typ wypowiedzenia skladowego po 0,5 p. (6x0,5p.=3p.)  

A. 

a) i c) 

1. Ponieważ poza literaturą nie istnieje chyba nic innego zd. okol. przyczyny  

2. co umożliwiałoby poprawianie rzeczywistości zd. przydawkowe  

3. o czym próbowałam mówić zd. rozwijające  

4. gdy pytano się zd. okol. czasu  

5. nad czym teraz pracuję zd. dopelnieniowe  

6. pisanie zawsze mnie pociągało zd. glówne 

B. a) i c) 

1. Kiedy pisarz koncentruje się na swojej pracy zd. okol. czasu 

2. od pewnego momentu zaczyna mu się wvdawać zd. glówne  

3. że sam jest jedynym źródłem rzeczywistości zd. podmiotowe  

4. z jakiego czerpie zd. przydawkowe  

5. bo - jak każdy autor opowieści - zawsze opisuje świat tak zd. okol. przyczyny 

6. jak go postrzega zd. okol. sposobu  

razem 7,Op. 

V.  

a) A. i B. Za poprawne podanie formatu 13(7+6) l,Op. (za odpowiedź niepełną: 13-

zgłoskowiec O,5p.) 

 

b) Za poprawną odpowiedź 1,Op. 

A.nieświadomi, bo znajdujący się na przeciwległych biegunach; skrajnie odlegli (można też 

dodać: chłodni uczuciowo wobec siebie) itp. 

B. żyjący we wspólnym (tzn. w tym samym) czasie 

 

c) Za poprawną odpowiedź 1,Op. 

A. upodabnia, upodobnia ( za odpowiedź z błędem gramatycznym: upadabnia (!) O,5p.)  

B. głębia jest ogromna (rozlewa się szeroko) jak ocean 

 

d) Za poprawne dalsze oznaczenia rymów O,5p. 

A. i B. cdcdeeffghghijij 

Za poprawne rozpoznanie typu rymu i wzięcie co najmniej dwóch jego wystąpień w klamrę 

O,5p.  

A. rymy styczne {ee ; {ff 

B. rymy krzyżowe: {abab; {cdcd; {ghgh; {ijij. 

 

e) A. i B. - razem: 3p. 

Za poprawne rozpoznanie części mowy, do jakiej należą wyrazy każdej pary po O,5p. 

(3x0,5p. = l,5p.)  

Za poprawną charakterystykę każdej z 3 par form po 0,5p. (3x0,5p. = l,5p.)  

przechodzą, zwodzą - czasowniki, czas teraźniejszy, 3 os. l.mn.  

uściskiem, nazwiskiem - rzeczowniki, narzędnik, l.poj. 



 

domowe, lazurowe - przymiotniki, mianownik, l.poj., rodzaj nijaki  

 

f) Za poprawną odpowiedź 1,Op. 

A. i B. przerzutnia z inwersją: szczerzej ..... wierzy)  

 

g) Za poprawną odpowiedź 1,Op.  

A. Ocean nawiązuje do słów: głębia...oceani 

B. kłamstwo (kłamią płynnie), ślina (śliniąc się) itp. UWAGA! nie: łza 

razem: 9,0 p. 

RAZEM: 30 p. 



 

 

 

XXXI OLIMPIADA LITERATURY I JĘZYKA 

POLSKIEGO 
 

GRUPA A  

 

I. Podkreśl zdania z błędami językowymi i podaj ich formę poprawną. 

1. Syna zabrało pogotowie z rozległymi poparzeniami ciała. 

2.Powinniśmy pilnować nasze dzieci, by nie wpadły w złe towarzystwo. 

3.Krzyś dotrzymał obietnicy danej koledze. 

4.Starając się o przyjęcie do NATO, Solona stwierdził, że Polska ma duże szansę. 

5.Poszukujemy sekretarki, która umie obsługiwać komputer. 

6.Dziecko spokojnie bawiło się, nie słuchając rozmowy rodziców. 

7. Zespołem targały konflikty między ludźmi wprowadzonymi przez nowego dyrektora ze 

starymi pracownikami. 

8. Podczas ostatniego zebrania wybrano naszego sąsiada na przewodniczącego. 

9. Dzieci nieustanie poznają i dowiadują się czegoś nowego. 

10. Strażacy używają helikopterów, aby dotrzeć do miejsca pożaru. 

 

II. W podanych zdaniach podkreśl błędnie użyte związki frazeologiczne. Jaka jest ich 

forma poprawna? 

1. Drużyna gospodarzy spłatała nam niespodziankę. 

2. Zawodnicy po ubiegłorocznych sukcesach odpoczywali na laurach. 

3.Nie miał odwagi z otwartym czołem stanąć przed swoimi współpracownikami. 

4.Jaś biegał w kółko jak kot z wywieszonym pęcherzem. 

 

III. 

1. Do każdego wyrazu w podanych parach dopisz co najmniej dwa rzeczowniki, z 

którymi może on tworzyć poprawne połączenia. Dobierz je w taki sposób, aby ujawnić 

znaczeniowe różnice między wyrazami. 

wzorowy........................................................ 

wzorcowy...................................................... 

familijny......................................................... 

familiarny.......................:................................ 



 

spróbować..................................................... 

wypróbować.................................................. 

2. Przeanalizuj pod względem słowotwórczym przymiotniki wzorowy i wzorcowy, to 

znaczy wskaż: 

a) wyrazy podstawowe, od których zostały utworzone; 

b) tematy słowotwórcze (w terminologii szkolnej: podstawy słowotwórcze"); 

c) formanty słowotwórcze. 

 

IV. Zanalizuj poniższe wypowiedzenie wielokrotnie złożone: 

a) wypisz poszczególne wypowiedzenia składowe i ponumeruj je; 

b) sporządź wykres zależności między wypowiedzeniami składowymi; 

c) określ typ każdego wypowiedzenia składowego. 

Wynająłem biały pokój z żelaznym łóżkiem, nad którym wisiał groźny święty Jerzy 

mordujący smoka, i ruszyłem do muzeum, aby otoczyć się wieloma przedmiotami w nadziei, 

że uda mi się zapomnieć o uczuciu wytrącenia z rzeczywistości. 

 

V. 

Co innego cebula. 

Ona nie ma wnętrzności. 

Jest sobą na wskroś cebula 

do stopnia cebuliczności. 

Cebulasta na zewnątrz, 

cebulowa do rdzenia, 

mogłaby wejrzeć w siebie 

cebula bez przerażenia. 

W nas obczyzna i dzikość 

ledwie skórą przykryta, 

inferno w nas interny, 

anatomia gwałtowna, 

a w cebuli cebula, 

nie pokrętne jelita. 

Ona wielokroć naga, 

do głębi itympodobna. 

 

Byt niesprzeczny cebula, 

udany cebula twór. 

W jednej po prostu druga, 

w większej mniejsza zawarta,  

a w następnej kolejna, 

czyli trzecia i czwarta. 

Dosrodkowa fusa. 

Echo złożone w chór. 



 

 

Cebula, to ja rozumiem: 

naj nadobniej szy brzuch świata. 

Sam się aureolami  

na własną chwałę oplata. 

W nas - tłuszcze, nerwy, żyły, 

śluzy i selcretności. 

I jest nam odmówiony 

idiotyzm doskonałości. 

 

(W. Szymborska,Cebula) 

inferno - wł. piekło; 

interna - z łac. medycyna wewnętrzna, tu: wnętrze; 

fuga - nazwa formy muzycznej, w której jeden temat powtarzany jest i przetwarzany przez 

kilka głosów lub instrumentów; 

sekretności - por. sekrecje, z łac. wydzieliny z gruczołów, z ciała.  

l. Jaki człon wywodu został pominięty na początku wiersza Szymborskiej? Zaproponuj 

zdanie, które mogłoby być uzupełnieniem początku tego wywodu.  

2. W pierwszej strofie utworu zaznacz (zamykając w nawias kwadratowy) te powtórzenia 

wyrazu cebula, które w wypowiedzi niepoetyckiej można by opuścić bez naruszenia spójności 

tekstu. Jaki sens może miećwielokrotne powtarzanie słowa cebula w wierszu Szymborskiej?  

3. Wypisz z wiersza przymiotniki utworzone od wyrazu podstawowego cebula. Podaj ich 

znaczenie. 

4. Jak rozumiesz słowo obczyzna w kontekście utworu Szymborskiej? 

5. Jaka cecha cebuli została wyrażona metaforami podkreślonymi w tekście? 

6. Podaj synonimy wyrazu pokrętne oraz sparafrazuj jego dodatkowy sens ujawniający się w 

wyrażeniu "pokrętne j elita". 



 

 

XXXI OLIMPIADA LITERATURY I JĘZYKA POLSKIEGO 

 

GRUPA B  

 

I. Podkreśl zdania z błędami językowymi i podaj ich formę poprawną. 

l. Niedługo bronie pracy dyplomowej. 

2. Żeby nie przegrać, musisz trzy razy dotknąć piłkę. 

3.Listonosze przynieśli worki listów, w których dziewczęta z całej Polski pytały, czy mają 

szansę zostać modelkami. 

4.Szansę, jaka była nam dana, nie zmarnowaliśmy. 

5.Budowa i rozruch tej ogromnej fabryki miały duże znaczenie dla naszego miasta. 

6.Czytając ten tekst, wydał się mi on zbyt poważny i naukowy. 

7.To przedsiębiorstwo może służyć za przykład umiejętnego wykorzystania dobrodziejstw 

reformy. 

8.O tej porze roku ważnym zadaniem sadowników jest ochrona drzew przed szkodnikami. 

9. Kroiła cebulę na talarki, smażąc ją na wolnym ogniu. 

10. Ta powieść - to historia o detektywie poszukującym rodziny bogatej kobiety rozproszonej 

po świecie. 

 

II. W podanych zdaniach podkreśl błędnie użyte związki frazeologiczne. Jak jest ich 

forma poprawna? 

1. Dyrektor postanowił pójść po najlżejszej linii oporu. 

2.Propozycje posypały się jak z worka obfitości. 

3. Rozmowy poniosły fiasko. 

4.Chłopcy powinni stuknąć się w pierś i przeprosić nauczyciela. 

 

III. 

 

1. Do każdego wyrazu w podanych parach dopisz co najmniej dwa rzeczowniki, z 

którymi może on tworzyć poprawne połączenia. Dobierz je w taki sposób, aby ujawnić 

znaczeniowe różnice między wyrazami. 

uległy................................................................... 

podległy............................................................... 

reprezentatywny................................................... 

reprezentacyjny.................................................... 



 

uzyskać................................................................ 

pozyskać.............................................................. 

2. Przeanalizuj pod względem słowotwórczym wyrazy uległy i podległy, to znaczy wskaż: 

a) wyrazy podstawowe, od których zostały utworzone; 

b) tematy słowotwórcze (w terminologii szkolnej: podstawy słowotwórcze"); 

c) formanty słowotwórcze. 

 

IV. Zanalizuj poniższe wypowiedzenie wielokrotnie złożone: 

a) wypisz poszczególne wypowiedzenia składowe i ponumeruj je; 

b) sporządź wykres zależności między wypowiedzeniami składowymi; 

c) określ typ każdego wypowiedzenia składowego. 

Turyści odbywali tym razem podróż na własne ryzyko, o czym mogli siędowiedzieć, gdyby 

zauważyli wystawioną w pobliżu kosza na śmieci bardzo starą tablicę i na dodatek potrafili 

odczytać zawiły rękopis, jaki na niej umieszczono. 

 

V. 

Co innego cebula. 

Ona nie ma wnętrzności. 

Jest sobą na wskroś cebula 

do stopnia cebuliczności. 

Cebulasta na zewnątrz, 

cebulowa do rdzenia, 

mogłaby wejrzeć w siebie 

cebula bez przerażenia. 

W nas obczyzna i dzikość 

ledwie skórą przykryta, 

inferno w nas interny, 

anatomia gwałtowna, 

a w cebuli cebula, 

nie pokrętne jelita. 

Ona wielokroć naga, 

do głębi itympodobna. 

 

Byt niesprzeczny cebula, 

udany cebula twór. 

W jednej po prostu druga, 

w większej mniejsza zawarta,  

a w następnej kolejna, 

czyli trzecia i czwarta. 

Dosrodkowa fusa. 

Echo złożone w chór. 

 



 

Cebula, to ja rozumiem: 

naj nadobniej szy brzuch świata. 

Sam się aureolami  

na własną chwałę oplata. 

W nas - tłuszcze, nerwy, żyły, 

śluzy i selcretności. 

I jest nam odmówiony 

idiotyzm doskonałości. 

 

(W. Szymborska,Cebula) 

inferno - wł. piekło; 

interna - z łac. medycyna wewnętrzna, tu: wnętrze; 

fuga - nazwa formy muzycznej, w której jeden temat powtarzany jest i przetwarzany przez 

kilka głosów lub instrumentów; 

sekretności - por. sekrecje, z łac. wydzieliny z gruczołów, z ciała.  

l. Jaki człon wywodu został pominięty na początku wiersza Szymborskiej? Zaproponuj 

zdanie, które mogłoby być uzupełnieniem początku tego wywodu.  

2. W pierwszej strofie utworu zaznacz (zamykając w nawias kwadratowy) te powtórzenia 

wyrazu cebula, które w wypowiedzi niepoetyckiej można by opuścić bez naruszenia spójności 

tekstu. Jaki sens może miećwielokrotne powtarzanie słowa cebula w wierszu Szymborskiej?  

3. Wypisz z wiersza przymiotniki utworzone od wyrazu podstawowego cebula. Podaj ich 

znaczenie. 

4. Jak rozumiesz słowo obczyzna w kontekście utworu Szymborskiej? 

5. Jaka cecha cebuli została wyrażona metaforami podkreślonymi w tekście? 

6. Podaj synonimy wyrazu pokrętne oraz sparafrazuj jego dodatkowy sens ujawniający się w 

wyrażeniu "pokrętne j elita". 



 

 

XXXII OLIMPIADA LITERATURY I JĘZYKA 

POLSKIEGO 
 

GRUPA A 

 

I.  

1. Uzupełnij poniższe zdania, używając poprawnych form wyrazów podanych w nawiasie. 

Liczebniki zapisz słowami. 

Skarb został ukryty za ( 3 wrota)........................................................................... 

Babcia była dumna ze swoich (2 wnuczęta).......................................................... 

Komisja rozmawiała z (300 kandydaci)................................................................. 

Wróciliśmy do Warszawy przed ( 1,5 tydzień)...................................................... 

 

2. Wpisz poprawne formy zaimków podanych w nawiasach. 

 

(ON) .............. nie lubię, (TY) .................. - bardzo. 

 

Komu to dali? (JA) ..............! 

 

(TY)............. nie można tak traktować! 

 

II. 

Odpowiednie wyrazy połącz strzałkami w taki sposób, żeby wskazać, który  

z nich jest podstawą słowotwórczą, a który - wyrazem pochodnym.  

W każdym wyrazie pochodnym wyodrębnij temat słowotwórczy i formant. 

 

zmarszczyć zmarszczka marszczyć marnować 

 

.................................................................................................................. 

 

kawalerski kawaler kawaler kakawał 

 

.................................................................................................................. 

 

III. 

1. Jakie nazwy własne - do kogo lub czego się odnoszące - stoją u podstaw następujących 

formacji słowotwórczych? Objaśnij znaczenia tych formacji, uwzględniając ich związek z 

wyrazem podstawowym. 

 

hermetyczny -............................................................................................... 

................................................................................................................... 

................................................................................................................... 

 



 

prometeizm - ............................................................................................... 

..................................................................................................................... 

................................................................................................................... 

 

2. Jakie rzeczowniki utworzono od następujących nazwisk postaci historycznych? 

 

Vincenz Priessnitz (1799-1851) - twórca nowoczesnego wodolecznictwa, wynalazca 

urządzenia do kąpieli natryskowej. 

.................................................................................................................... 

 

John Dalton (1766-1844) - chemik i fizyk brytyjski, który spostrzegł u siebie i swojego brata 

wadę wzroku polegającą na nieodróżnianiu kolorów i opisał tę przypad łość w relacji dla 

Manchesterskiego Towarzystwa Literackiego i Filozoficznego. 

....................................................................................................................  

 

IV.  

Określźródła podanych niżej związków frazeologicznych (np. kozioł ofiarny -Biblia, wiele 

hałasu o nic - literatura, męki Tantala - mitologia, ktośwstąpił w szranki - dawne zwyczaje 

itp.). Do każdego związku dopisz inny przykład o tym samym pochodzeniu. 

 

związek frazeologicznypochodzenieinny przykład 

głos wołającego na puszczy 

walczyć z wiatrakami 

kruszyć o coś kopie 

 

V. 

Z podanych wyrazów (użytych w odpowiedniej formie i stosownych połączeniach - 

ewentualnie z innymi wyrazami) utwórz 4 związki frazeologiczne. Objaśnij ich znaczenia. 

GŁOWA STRACIĆ SERCE ZAWRACAĆ / ZAWRÓCIĆ 

1................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

2................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

3................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

4................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

VI.  

W podanych wypowiedzeniach złożonych: 

1) określ typy zdań podrzędnych; 

2) podkreśl orzeczenia w zdaniach nadrzędnych; 

3) zaznacz znakiem "+" te orzeczenia, które wymagają uzupełnienia treści, co tu zostało 

wyrażone zdaniem podrzędnym.  

 

a) Wychowawca wyraził przekonanie, że na zimowisku będziemy się dobrze bawić. 

......................................................................................................................... 



 

 

b) Okazuje się, że w najbliższy wtorek będzie klasówka z fizyki. 

......................................................................................................................... 

 

c) Wieczorem zza drzwi mieszkania Marka dochodziła tak głośna muzyka, że sąsiedzi nie 

mogli zasnąć. 

......................................................................................................................... 

 

d) Rodzice Ewy zauważyli, że ostatnio dużo czasu poświęca ona lekturze książek 

historycznych. 

.........................................................................................................................  

 

VII. 

Tajemniczeją rzeczy, fantastycznieją zdania, 

I mówić coraz trudniej, i milczeć coraz boleśniej, 

Obrastają natrętnym szeptem głębiny mieszkania, 

Krzesło przy stole zaczęte, melodią kończy się we śnie. 

Z dnia na dzień więcej znaczy każde słowo codzienne, 

Mchem wieków obrośnięte, korci ukrytą pierwszyzną. 

Przykładam ucho do mebli, słyszę szumy tajemne: 

Skarżą się dęby, skarżą i płaczą za ojczyzną. 

(Julian Tuwim, Życie codzienne) 

 

1. Z podanego wiersza wypisz formacje słowotwórcze będące neologizmami poetyckimi. Od 

jakich wyrazów zostały utworzone?  

Co znaczą? 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

.............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................. 

2. Jakim terminem są określane pary wyrazów takich, jak: 

mówić-milczeć, mądry-głupi itp.? 

.............................................................................................................................. 

 

3. Podaj synonim słowa korci użytego w wierszu. 

.............................................................................................................................. 

 

4. Objaśnij znaczenie słowa pierwszyzna w wierszu Tuwima. 

............................................................................................................................ 

......................................................................................................................... 

5. Jak się nazywa dział językoznawstwa zajmujący się pochodzeniem 

wyrazów?....................................................................................................... 

 

6. Do jakiej części mowy należą formy obrastają i obrośnięte? 

....................................................................................................................... 

 



 

7. Które z nich jest formą nieosobową? Jaka to forma? 

...................................................................................................................... 

 

8. Wypisz z wiersza parę rymową, która nie stanowi rymu gramatycznego. Do jakich części 

mowy należą użyte w niej wyrazy? 

.......................................................................................................................  

.......................................................................................................................  

.......................................................................................................................  



 

 

XXXII OLIMPIADA LITERATURY I JĘZYKA POLSKIEGO 

 

GRUPA B 

 

I.  

1. Uzupełnij poniższe zdania, używając poprawnych form wyrazów podanych w nawiasie. Liczebniki 

zapisz słowami. 

Nad (2 drzwi )..........................................................................wiszą kinkiety. 

Droga była pusta, jeśli nie liczyć suki z (5 szczenięta)..................................... 

Dziś na dworze będzie do (5 stopnie )................. .................................mrozu.  

Zjedliśmy obiad przed (1,5 godzina)................................................................. 

 

2. Wpisz poprawne formy zaimków podanych w nawiasach. 

 

Może (TY) ............. tak, ale (JA)....... to nie odpowiada. 

 

(ON).............. też się ona podoba. 

 

(JA) .............udało się dojść do celu najszybciej. 

 

II. 

Odpowiednie wyrazy połącz strzałkami w taki sposób, żeby wskazać,  

który z nich jest podstawą słowotwórczą, a który - wyrazem pochodnym.  

W każdym wyrazie pochodnym wyodrębnij temat słowotwórczy i formant. 

 

chuligański chuliganeria chuliganhulaka 

 

.................................................................................................................... 

 

prać przepierka przepraćprzeprawa 

 

.................................................................................................................... 

 

III. 

1. Jakie nazwy własne - do kogo lub czego się odnoszące - stoją u podstaw następujących formacji 

słowotwórczych? Objaśnij znaczenia tych formacji, uwzględniając ich związek z wyrazem 

podstawowym. 

 

letarg- ........................................................................................................... 

....................................................................................................................... 

....................................................................................................................... 

 

satyryczny- ................................................................................................... 



 

....................................................................................................................... 

....................................................................................................................... 

 

2. Jakie rzeczowniki utworzono od następujących nazwisk postaci historycznych? 

 

Sylvester Graham (1794-1851) - amerykański prekursor zdrowego trybu życia, propagator diety 

złożonej z chleba pieczonego w domu, surowego ziarna, owoców i jarzyn. 

......................................................................................................................... 

 

Antoine Joseph Sax (1814-1894) - wynalazca muzycznego instrumentu metalowego w formie rury 

wygiętej na kształt fajki. 

......................................................................................................................... 

 

 

IV. 

Określ źródła podanych niżej związków frazeologicznych (np. kozioł ofiarny -Biblia, wiele hałasu o nic 

- literatura, męki Tantala - mitologia, ktośwstąpił w szranki - dawne zwyczaje itp.). Do każdego 

związku dopisz inny przykład o tym samym pochodzeniu. 

 

związek frazeologicznypochodzenieinny przykład 

między bajki włożyć 

stajnia Augiasza 

wystąpić z podniesioną przyłbicą 

 

V. 

Z podanych wyrazów (użytych w odpowiedniej formie i stosownych połączeniach - ewentualnie z 

innymi wyrazami) utwórz 4 związki frazeologiczne. Objaśnij ich znaczenia. 

NOS MIEĆ GŁOWA ZADZIERAĆ 

1................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

2................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

3................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

4................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

 

VI.  

W podanych wypowiedzeniach złożonych: 

1.określ typy zdań podrzędnych; 

2.podkreśl orzeczenia w zdaniach nadrzędnych; 

3. zaznacz znakiem "+" te orzeczenia, które wymagają uzupełnienia treści, co tu zostało 

wyrażone zdaniem podrzędnym.  

 



 

a) W lecie rodzice Ani zamieszkali tam, gdzie już od miesiąca przebywała jej babcia. 

.................................................................................................................... 

 

b) Andrzej pochodził z tego regionu Polski, gdzie o krawacie mówiło się "krawatka". 

.................................................................................................................... 

 

c) Magda przyjechała z Krakowa, gdzie odwiedzała rodzinę. 

.................................................................................................................... 

 

d) Nie powiedzieliśmy mamie, gdzie ostatnio widzieliśmy naszego starszego brata. 

....................................................................................................................  

 

VII. 

Tajemniczeją rzeczy, fantastycznieją zdania, 

I mówić coraz trudniej, i milczeć coraz boleśniej, 

Obrastają natrętnym szeptem głębiny mieszkania, 

Krzesło przy stole zaczęte, melodią kończy się we śnie. 

Z dnia na dzień więcej znaczy każde słowo codzienne,  

Mchem wieków obrośnięte, korci ukrytą pierwszyzną. 

Przykładam ucho do mebli, słyszę szumy tajemne: 

Skarżą się dęby, skarżą i płaczą za ojczyzną. 

(Julian Tuwim, Życie codzienne)  

 

1. Z podanego wiersza wypisz formacje słowotwórcze będące neologizmami poetyckimi. Od 

jakich wyrazów zostały utworzone? 

Co znaczą? 

................................................................................................................................... 

........................................................................................................... 

....................................................................................................................... 

....................................................................................................................... 

 

2. Jakim terminem są określane pary wyrazów takich, jak: 

zacząć - kończyć, bogaty - biedny itp.? 

....................................................................................................................... 

3. Podaj synonim słowa natrętny użytego w wierszu. 

....................................................................................................................... 

 

4. Objaśnij znaczenie słowa pierwszyzna w wierszu Tuwima. 

................................................................................................................................... 

............................................................................................................... 

......................................................................................................................... 

 

5. Jak się nazywa dział językoznawstwa zajmujący się pochodzeniem 

wyrazów?........................................................................................................ 

 

6. Do jakiej części mowy należą słowa obrastają i obrośnięte? 



 

......................................................................................................................... 

 

7. Które z nich jest formą nieosobową? Jaka to forma? 

....................................................................................................................... 

 

8. Wypisz z wiersza parę rymową, która nie stanowi rymu gramatycznego. Do jakich części 

mowy należą użyte w niej wyrazy? 

....................................................................................................................... 

....................................................................................................................... 

....................................................................................................................... 



 

 

 

XXXIII OLIMPIADA LITERATURY I JĘZYKA 

POLSKIEGO 
 

GRUPA A  

 

I. Jaka funkcja dominuje w każdej z poniższych wypowiedzi w opisanych sytuacjach? 

Przy wypowiedzi wybierz cyfrę, którą oznaczona jest odpowiednia funkcja.  

Funkcje: 1 komunikatywna (informacyjna); 2 impresywna (perswazyjna, nakłaniająca); 3 

emotywna (ekspresywna); 4 fatyczna; 5 poetycka (estetyczna); 6 metajęzykowa 

(metalingwistyczna);  

7 performatywna (sprawcza); 8 magiczna. 

a) Słowo demokracja znaczy przecież tyle co władza ludu. (w czasie dyskusji)  

1 2 3 4 5 6 7 8  

b) Nadaję Ci imię XXX. Płyń po morzach i oceanach! (słowa matki chrzestnej statku)  

1 2 3 4 5 6 7 8  

c) Czy mógłby pan otworzyć okno? (słowa skierowane do współpasażera w przedziale 

pociągu) 

1 2 3 4 5 6 7 8  

 

II. Wybór formy liczby pojedynczej lub mnogiej nie zawsze uzależniony jest od 

względów znaczeniowych, tzn. nie zawsze forma liczby pojedynczej oznacza jeden 

element (lub odnosi się do jednego elementu), a forma liczby mnogiej - wiele elementów 

(lub odnosi się do wielu elementów). Które z poniższych przykładów mogą służyć do 

uzasadnienia takiej wypowiedzi (zakreśl literę poprzedzającą wybrane zdanie). 

a) Ten facet ma dwa samochody. 

b) Kupiłem marchew i fasolę. 

c) Co, kolego, powiecie na ten temat? 

 

III. Uzupełnij tabelę zgodnie z podanym wzorem. W ten sposób przeanalizujesz pod 

względem słowotwórczym wskazane przymiotniki. 

wyraz 

podzielny 

słowotwórczo 

parafraza 

słowotwórcza 

wyraz 

podstawowy 

temat 

słowotwórczy 

=podstawa 

słowotwórcza 

formant 

słowotwórczy 

przykłady (2) 

wyrazów należących 

do tej samej kategorii 

słowotwórczej 

wymienialny 

(wkład) 

taki, który 

można wymie-

niać 

wymieniać wymień-  -alny 

zmywalny 

(lakier) 

policzalny 

(zbiór) 

cierpkawy 
     



 

(smak) 

jajowaty  
(kształt)      

mnisi 
(kaptur)      

 

IV. Uzupełnij brakujące fragmenty przysłów. Objaśnij jednym zdaniem sens każdego z 

nich. 

a) .........................................na pstrym koniu jeździ 

..................................................................... 

b) Gdzie drwa rąbią,.................................................. 

...................................................................... 

c) Zły to ptak............................................................. 

......................................................................... 

 

V. Spośród dwu zaproponowanych w każdej parze rzeczowników wybierz jeden, który 

tworzy ze wskazanym słowem poprawny związek frazeologiczny: 

a) rolę / funkcję odgrywać ............................................................ 

b) piętno / wrażenie wycisnąć............................................................. 

 

VI. Podane zdania pojedyncze przekształć w dwa wypowiedzenie złożone, które 

spełniają następujące warunki: 

a)pierwsze wypowiedzenie zawiera zdanie podrzędne rozwijające i zdanie podrzędne 

okolicznikowe przyczyny; 

.................................................................. 

b)drugie wypowiedzenie zawiera zdanie podrzędne podmiotowe i zdanie podrzędne 

okolicznikowe przyzwolenia. 

.................................................................... 

Dziś przed południem widziałem Janka. Szedł w kierunku kina. Zdziwiło mnie to. Powinien 

być przecież w szkole. 

 

VII. Jaki typ zjawiska semantycznego (np. metonimia, ironia itp.), wykorzystywanego 

w funkcji środka stylistycznego, można rozpoznać w podanych wyrażeniach 

potocznych?  

a) Przyjął go pod swój dach.................................. 

b) Los się do mnie uśmiechnął ............................ 

c) Wiatr wyje ..................................................... 

 

VIII. 

Gulistan - mówi - to ogród róż,  

w ogrodzie - mówi - strumienie.  

Róże? na skronie - mówi - róże włóż,  

strumienie - mówi - to cienie.  



 

Kto mówi? - mówi. - To kilka chwil.  

Świat - mówi - jak lalka znika. 

Ach, to nic - mówi - to tylko tryl. 

Kto mówi? Mówi muzyka.  

Jeszcze się podnieś, jeszcze się schyl,  

przebiegnij po klawiaturze.  

To nic nie znaczy, to tylko tryl,  

to tylko z trylów róże. 

To są te gaje prawdziwych snów,  

te dłonie i te dotyki, 

i to, co wznosi się, i znów, i znów  

plastyczniejące muzyki.  

Nie krzycz, nie trzeba - już tyle lat.... 

to wszystko nic nie znaczy...  

Widzisz te mgły? te mgły to świat, 

to jest krew twej rozpaczy. 

I znowu w górę, i znów, i znów 

wyrastającym trylem; 

a może dosyć trylów i słów? 

poczekaj, jeszcze chwilę. 

Jeszcze chwileczkę, małą jak tryl, 

świt także będzie wkrótce. 

Słabnij czy mężniej, wątp czy się sil - 

śmierć zagra ci na dudce. 

Gulistan - mówi - to ogród róż, 

w ogrodzie - mówi - strumienie. 

/K.I. Gałczyński, fragment Balu u Salomona/ 

tryl - ozdobnik muzyczny: szybkie powtórzenia dźwięku głównego i sąsiedniego dźwięku 

wyższego 

 

l. Jaki sposób przedstawiania wypowiedzi postaci (mowa niezależna?, mowa zależna?, mowa 

pozornie zależna?) występuje w początkowej i końcowej części przytoczonego tekstu? 

............................................................. 

2. Podaj kilka innych czasowników mogących pełnić tę samą funkcjęwprowadzania 

wypowiedzi postaci, co czasownik mówi (wymień 4 przykłady). 

............................................................. 

 

3. Wskaż środki językowe współtworzące brzmieniową organizacjęprzytoczonego fragmentu 

(wymień po l przykładzie różnych zjawisk). 

a) Powtórzenie leksykalne.................................... 

b) Paralelizm składniowy..................................... 

c) Anafora................................................... 

d) Rym męski................................................. 

e) Rym żeński................................................ 

f) Instrumentacja głoskowa (jakie dźwięki mowy?) 



 

............................................................. 

(Uwaga: są to tylko niektóre środki językowe współtworzące melodyjność i wyrazistość 

brzmieniową tego fragmentu). 

4. Używając symboli A B C D itd. przy zakończeniach kolejnych wersów, oznacz schemat 

rymowy podanego fragmentu wiersza.  

.......................................................................................................................................... 

5. Wypisz z tego fragmentu rym/y/ gramatyczny/e/. Określ jego/ich formę fleksyjną. 

............................................................................................................................................... 

6. Co wyznacza ramę kompozycyjną tego koncertu w obrębie poematu Gałczyńskiego?  

.......................................................................................................................................... 



 

 

 

XXXIII OLIMPIADA LITERATURY I JĘZYKA POLSKIEGO 

 

GRUPA B 

 

I. Jaka funkcja dominuje w każdej z poniższych wypowiedzi w opisanych sytuacjach? 

Przy wypowiedzi wybierz cyfrę, którą oznaczona jest odpowiednia funkcja.  

Funkcje: 1 komunikatywna (informacyjna); 2 impresywna (perswazyjna, nakłaniająca); 3 

emotywna (ekspresywna); 4 fatyczna; 5 poetycka (estetyczna); 6 metajęzykowa 

(metalingwistyczna);  

7 performatywna (sprawcza); 8 magiczna.  

a) A niech to licho weźmie! (słowa człowieka, któremu się coś nie udało)  

1 2 3 4 5 6 7 8  

b) Gdyby kózka nie skakała, toby smutne życie miała! (słowa fraszki)  

1 2 3 4 5 6 7 8  

c) XXX Zjazd Polskiego Towarzystwa Biocybernetycznego uważam za otwarty! (słowa 

przewodniczącego zjazdu)  

1 2 3 4 5 6 7 8  

 

II. Wybór formy liczby pojedynczej lub mnogiej nie zawsze uzależniony jest od 

względów znaczeniowych, tzn. nie zawsze forma liczby pojedynczej oznacza jeden 

element (lub odnosi się do jednego elementu), a forma liczby mnogiej - wiele elementów 

(lub odnosi się do wielu elementów). Które z poniższych przykładów mogą służyć do 

uzasadnienia takiej wypowiedzi (zakreśl literę poprzedzającą wybrane zdanie). 

a) Bardzo lubię konfiturę z agrestu. 

b) Andrzej przeczytał już tę książkę. 

c) Kolego, przygotujcie to, z łaski swojej, na jutro! 

 

III. Uzupełnij tabelę zgodnie z podanym wzorem. W ten sposób przeanalizujesz pod 

względem słowotwórczym wskazane przymiotniki. 

wyraz 

podzielny 

słowotwórczo 

parafraza 

słowotwórcza 

wyraz 

podstawowy 

temat 

słowotwórczy 

=podstawa 

słowotwórcza 

formant 

słowotwórczy 

przykłady (2) 

wyrazów należących 

do tej samej kategorii 

słowotwórczej 

wymienialny 

(wkład) 

taki, który 

można wymie-

niać 

wymieniać wymień-  -alny 

zmywalny 

(lakier) 

policzalny 

(zbiór) 

odbiorczy  
(system)      

piaszczysty 
     



 

(trakt) 

wroni 
(ogon)      

 

IV. Uzupełnij brakujące fragmenty przysłów. Objaśnij jednym zdaniem sens każdego z 

nich. 

a) Na złodzieju.......................................... 

.................................................................................................................. 

b)..........................................konia tuczy 

.................................................................................................................. 

c)..............................................i rak ryba 

.................................................................................................................. 

 

V. Spośród dwu zaproponowanych w każdej parze rzeczowników wybierz jeden, który 

tworzy ze wskazanym słowem poprawny związek frazeologiczny: 

a) straty / krzywdę wyrządzić..................................................... 

b) obrażenia / śmierć ponieść...................................................... 

 

VI. Podane zdania pojedyncze przekształć w dwa wypowiedzenia złożone, które 

spełniają następujące warunki: 

 

1. pierwsze wypowiedzenie zawiera zdanie podrzędne rozwijające i zdanie podrzędne 

okolicznikowe przyczyny; 

................................................................................................................................ 

2. drugie wypowiedzenie zawiera zdanie podrzędne podmiotowe, w środku którego znajduje 

się zdanie podrzędne innego typu. 

........................................................................................................................... 

Wczoraj spotkałem siostrę Janka. Przywitała się ze mną przyjaźnie. Ucieszyło mnie to. Na 

ogół mnie nie zauważa. 

 

VII. Jaki typ zjawiska semantycznego (np. metonimia, ironia itp.), wykorzystywanego w 

funkcji środka stylistycznego, można rozpoznać w podanych wyrażeniach potocznych?  

a) Liczył siedem wiosen.......................................... 

b) Mówiłem ci to tysiąc razy ...................................... 

c) Bieda piszczy........................................................... 

 

VIII. 

Gulistan - mówi - to ogród róż,  

w ogrodzie - mówi - strumienie.  

Róże? na skronie - mówi - róże włóż,  

strumienie - mówi - to cienie.  

Kto mówi? - mówi. - To kilka chwil.  

Świat - mówi - jak lalka znika. 



 

Ach, to nic - mówi - to tylko tryl. 

Kto mówi? Mówi muzyka.  

Jeszcze się podnieś, jeszcze się schyl,  

przebiegnij po klawiaturze.  

To nic nie znaczy, to tylko tryl,  

to tylko z trylów róże. 

To są te gaje prawdziwych snów,  

te dłonie i te dotyki, 

i to, co wznosi się, i znów, i znów  

plastyczniejące muzyki.  

Nie krzycz, nie trzeba - już tyle lat.... 

to wszystko nic nie znaczy...  

Widzisz te mgły? te mgły to świat, 

to jest krew twej rozpaczy. 

I znowu w górę, i znów, i znów 

wyrastającym trylem; 

a może dosyć trylów i słów? 

poczekaj, jeszcze chwilę. 

Jeszcze chwileczkę, małą jak tryl, 

świt także będzie wkrótce. 

Słabnij czy mężniej, wątp czy się sil - 

śmierć zagra ci na dudce. 

Gulistan - mówi - to ogród róż, 

w ogrodzie - mówi - strumienie. 

/K.I. Gałczyński, fragment Balu u Salomona/ 

tryl - ozdobnik muzyczny: szybkie powtórzenia dźwięku głównego i sąsiedniego dźwięku 

wyższego 

 

l. Jaki sposób przedstawiania wypowiedzi postaci (mowa niezależna?, mowa zależna?, mowa 

pozornie zależna?) występuje w początkowej i końcowej części przytoczonego tekstu? 

....................................................................................................................................................... 

2. Podaj kilka innych czasowników mogących pełnić tę samą funkcjęwprowadzania 

wypowiedzi postaci, co czasownik mówi (wymień 4 przykłady). 

...................................................................................................................................................... 

 

3. Wskaż środki językowe współtworzące brzmieniową organizacjęprzytoczonego fragmentu 

(wymień po l przykładzie różnych zjawisk). 

a) Powtórzenie leksykalne................................................................................................... 

b) Paralelizm składniowy................................................................................................... 

c) Anafora........................................................................................................................... 

d) Rym męski........................................................................................................................ 

e) Rymżeński...................................................................................................................... 

f) Instrumentacja głoskowa (jakie dźwięki mowy?) 

............................................................................................................................................ 



 

(Uwaga: są to tylko niektóre środki językowe współtworzące melodyjność i wyrazistość 

brzmieniową tego fragmentu). 

4. Używając symboli A B C D itd. przy zakończeniach kolejnych wersów, oznacz schemat 

rymowy podanego fragmentu wiersza.  

....................................................................................................................................................... 

5. Wypisz z tego fragmentu rym/y/ gramatyczny/e/. Określ jego/ich formę fleksyjną. 

................................................................................................................................... 

6. Co wyznacza ramę kompozycyjną tego "koncertu" w obrębie poematu Gałczyńskiego?  

........................................................................................................................................... 



 

 

XXXIV OLIMPIADA LITERATURY I JĘZYKA 

POLSKIEGO 
 

GRUPA A 

 

I. Zastanów się, jakie jest współczesne znaczenie wyrazów, podanych wraz z ich 

dawnymi znaczeniami. Przy każdym z wyrazów wpisz typ zmiany znaczeniowej, jaka 

w nim zaszła (przesunięcie znaczenia; generalizacja, czyli uogólnienie znaczenia; 

specjalizacja, czyli zawężenie znaczenia; zmiana nacechowania stylistycznego wyrazu). 

1. komnata ‘pomieszczenie mieszkalne’ ...................................................... 

2. pop ‘kapłan’ ............................................................................................... 

3. strzelba ‘strzelanie’ ...................................................................................... 

4. ojczyzna ‘obszar ziemi odziedziczony po ojcu’ ........................................... 

 

 

II. Wskaż wyraz(y) i związki frazeologiczne, których znaczenie ma motywację biblijną: 

 

1. beniaminek e) hiobowe wieści 

2. higiena f) letarg 

3. rzeź niewiniątek g) miecz Damoklesa 

4. koszula Dejaniry h) salomonowy wyrok,  

 

 

III.  

1. Do podanych par wyrazów dopisz po dwie inne pary, zestawione na podstawie tej 

samej relacji znaczeniowej. 

a) zapiąć : rozpiąć = ...................... : ...................... = ...................... : ....................... 

b) kanibal : ludożerca = ...................... : ...................... = ...................... : .................. 

c) nauczyciel : uczeń = ..................... : ...................... = ...................... : ..................... 

2. Określ ogólnie, jaka relacja znaczeniowa leży u podstaw powyższych szeregów par, 

np. prasować : żelazko - relacja znaczeniowa – czynność : narzędzie tej czynności. 

a) ................................................................................. 



 

b) ................................................................................. 

c) ................................................................................. 

 

IV. 

1. Podane wypowiedzenie siedmiokrotnie złożone podziel na dwa krótsze, modyfikując 

początek pierwszego zdania składowego w drugim wypowiedzeniu złożonym.  

2. Jaki typ zdania podrzędnego występował w miejscu podziału wypowiedzenia?  

3. Zanalizuj oba nowe wypowiedzenia złożone, określając typy ponumerowanych 

wypowiedzeń składowych.  

 

Elektryczność, kiedy się tylko pojawiła w teatrze, wpłynęła na ożywienie scenografii, co 

rozbudziło nadzieje inscenizatorów, że – stosując efekty specjalne oparte na tej nowince 

technicznej – automatycznie zapewnią sukces swoim przedstawieniom, ponieważ światło 

elektryczne umożliwiało łatwiejsze i bardziej skuteczne oddziaływanie na emocje wszędzie 

tam, gdzie dekoracje odgrywały ważną rolę w budowaniu nastroju spektaklu. 

V. 

Wstaw do tabelki litery oznaczające poszczególne wypowiedzenia tak, aby odczytane w 

tej kolejności wypowiedzenia utworzyły całość pod względem formalnym i 

znaczeniowym (wypowiedź Olgi Tokarczuk). 

 

1.  

2.  

3.  

4.  

 

A. Od zewnątrz i od wewnątrz. 

B. Ten pierwszy uznawany jest za najlepszy lub nawet jedyny. 

C. Są dwa rodzaje nauki. 

D. Toteż ludzie uczą się poprzez dalekie podróże, oglądanie, czytanie, 

uniwersytety, wykłady – uczą się dzięki temu, co wydarza się poza nimi. 

 

VI.  

Poniżej podano definicję jednego z paraliterackich gatunków wypowiedzi. 

Wskażgatunek, który może być w taki sposób scharakteryzowany. 

 



 

Ciąg prowadzonych z dnia na dzień zapisków utrwalających bieżące wydarzenia; czasem 

pisanych z myślą o publikacji, z zamysłem artystycznym, ze szczególną dbałością o język, 

tworzących odrębny gatunek piśmiennictwa autobiograficznego. 

 

...........................................................................................................

.........  

 

VII. 

 

Śpię jeszcze, 

a tymczasem następują fakty. 

Bieleje okno, 

szarzeją ciemności, 

wydobywa się pokój z niejasnej przestrzeni, 

szukają w nim oparcia chwiejne, blade smugi. 

 

Kolejno, bez pośpiechu, 

bo to ceremonia, 

dnieją płaszczyzny sufitu i ścian, 

oddzielają się kształty, 

jeden od drugiego, 

strona lewa od prawej. 

 

Świtają odległości między przedmiotami, 

ćwierkają pierwsze błyski 

na szklance, na klamce. 

Już się nie tylko zdaje, ale całkiem jest 

to, co zostało wczoraj przesunięte, 

co spadło na podłogę, 

co mieści się w ramach. 

Jeszcze tylko szczegóły 

nie weszły w pole widzenia. 

Ale uwaga, uwaga, uwaga, 

dużo wskazuje na to, że powracają kolory 

i nawet rzecz najmniejsza odzyska swój własny, 

razem z odcieniem cienia. 



 

 

Zbyt rzadko mnie to dziwi, a powinno. 

Budzę się zwykle w roli spóźnionego świadka, 

kiedy cud już odbyty, 

dzień ustanowiony 

i zaranność mistrzowsko zmieniona w poranność. 

 

(Wisława Szymborska, Wczesna godzina) 

 



 

l. Z ostatniej części wiersza wypisz neologizmy poetyckie. Od jakich wyrazów zostały 

utworzone? 

 

.......................................................................................................................................................

........... 

2. Zanalizuj budowę składniową zdania "dnieją płaszczyzny sufitu i ścian" (określ 

występujące w nim części zdania). 

 

.......................................................................................................................................................

......... 

3. W jakiej formie zwykle używa się czasownika DNIEĆ? Czym się ona różni pod względem 

składniowym od formy dnieją użytej w wierszu? 

 

.......................................................................................................................................................

......... 

4. Wypisz zdanie, w którym występuje zjawisko synestezji. 

 

.......................................................................................................................................................

......... 

5. Podaj jeden przykład zastosowania w wierszu aliteracji /instrumentacji głoskowej/ - 

wypisany z wypowiedzenia, w którym występuje synestezja. 

.................................................................................................................................................... 

6. Podkreśl w wierszu wypowiedzenie zawierające zdanie podrzędne podmiotowe. Jakie 

zjawisko stylistyczne w nim występuje? 

.......................................................................................................................................................

............. 

7. Z ostatniej części wiersza wypisz wszystkie czasowniki w formie nieosobowej. Jaka to 

forma? 

.................................................................................................................................................. 

.......................................................................................................................................................

......... 

.......................................................................................................................................................

......... 

8. Jaki typ wiersza użyty został w utworze Szymborskiej?  

 

.......................................................................................................................................................

......... 



 

9. Zaznacz klamrą dwa kolejne wersy, które swą budową nawiązują do jednej z form wiersza 

sylabicznego. Jaka to forma? 

 

.......................................................................................................................................................

......... 

10. Wypisz dwie pary wersów, których rozmiar sylabiczny pokrywa się z rozmiarem członów 

analizowanej wcześniej formy sylabicznej /uwzględniając jej podział średniówkowy/. 

 

.......................................................................................................................................................

......... 

.......................................................................................................................................................

........... 



 

 

XXXIV OLIMPIADA LITERATURY I JĘZYKA POLSKIEGO 

 

GRUPA B 

 

I.  

Zastanów się, jakie jest współczesne znaczenie wyrazów, podanych wraz z ich dawnymi 

znaczeniami. Przy każdym z wyrazów wpisz typ zmiany znaczeniowej, jaka w nim 

zaszła (przesunięcie znaczenia; generalizacja, czyli uogólnienie znaczenia; specjalizacja, 

czyli zawężenie znaczenia; zmiana nacechowania stylistycznego wyrazu).  

 

1. katecheta ‘nauczyciel’ ................................................................................................ 

2. zmiennik ‘zdrajca’ ......................................................................................................... 

3. dziedzina ‘obszar ziemi odziedziczony po dziadzie (dziadku)’ .................................... 

4. rzeźba ‘rzeź, wyżynanie’................................................................................................ 

 

II. 

Wskaż wyraz(y) i związki frazeologiczne, których znaczenie ma motywację biblijną. 

 

a) maraton e) stajnia Augiasza 

b) wdowi grosz f) hipnoza 

c) ciemności egipskie g) mamona 

d) puszka Pandory h) rzucać perły przed wieprze 

 

III.  

1. Do podanych par wyrazów dopisz po dwie inne pary, zestawione na podstawie tej 

samej relacji znaczeniowej. 

a) szorstki : gładki = ...................... : ...................... = ...................... : .............................. 

b) horyzont : widnokrąg = ...................... : ...................... =...................... : ...................... 

c) położyć : leżeć = ...................... : ...................... = ...................... : ............................ 

2. Określ ogólnie, jaka relacja znaczeniowa leży u podstaw powyższych szeregów par, 

np. prasować : żelazko - relacja znaczeniowa – czynność : narzędzie tej czynności. 

a)................................................................................. 

b)................................................................................. 

c)................................................................................. 

 

IV. 



 

1. Podane wypowiedzenie siedmiokrotnie złożone podziel na dwa krótsze, modyfikując 

początek pierwszego zdania składowego w drugim wypowiedzeniu złożonym.  

2. Jaki typ zdania podrzędnego występował w miejscu podziału wypowiedzenia?  

3. Zanalizuj oba nowe wypowiedzenia złożone, określając typy ponumerowanych 

wypowiedzeń składowych.  

 

Myśl,że można wykorzystać w teatrze film jako element scenografii, wydawała się już sto lat 

temu tak naturalna, że do współpracy przy inscenizacji Walkirii Wagnera w Warszawie 

zaproszono konstruktora polskiego kinematografu, więc Ksawery Pruszyński, nakręciwszy w 

plenerzećwiczenia oddziału Czerkiesów, wyświetlił podczas premiery spektaklu swój film w 

słynnej scenie cwału, czego jednak w następnych przedstawieniach nie powtórzył, choć jego 

eksperyment wywarł na widzach ogromne wrażenie.  

 

V. 

Wstaw do tabelki litery oznaczające poszczególne wypowiedzenia tak, aby odczytane w 

tej kolejności wypowiedzenia utworzyły całość pod względem formalnym i 

znaczeniowym (wypowiedź ks. Józefa Tischnera). 

 

1.  

2.  

3.  

4.  

 

A. Perswadować znaczy więc: straszyć i obiecywać szczęście. 

B. Perswazja pierwsza jest jak strzelanie batem nad koniem – koń się boi i 

ciągnie wóz. 

C. Na ogół natrafiamy na dwa rodzaje perswazji – perswazję przy pomocy lęku 

i perswazję przy pomocy nadziei szczęścia. 

D. Perswazja druga przypomina podsuwanie koniowi siana pod pysk - koń ma 

apetyt na siano, biegnie i przy okazji wóz także jedzie. 

 

VI.  

Poniżej podano definicję jednego z paraliterackich gatunków wypowiedzi. Wskaż 

gatunek, który może być w taki sposób scharakteryzowany. 

Utwór publicystyczno-literacki o tematyce społeczno-obyczajowej, podróżniczej, wojennej 

itp., mający charakter sprawozdania z wydarzeń,których autor był bezpośrednim świadkiem 

lub uczestnikiem; czasem łączy materiał autentyczny z fikcją fabularną i rozwiniętą 

charakterystykąpsychologiczną bohaterów.  

...........................................................................................................

...................... 

 

VII.  

 



 

Śpię jeszcze, 

a tymczasem następują fakty. 

Bieleje okno, 

szarzeją ciemności, 

wydobywa się pokój z niejasnej przestrzeni, 

szukają w nim oparcia chwiejne, blade smugi. 

 

Kolejno, bez pośpiechu, 

bo to ceremonia, 

dnieją płaszczyzny sufitu i ścian, 

oddzielają się kształty, 

jeden od drugiego, 

strona lewa od prawej. 

 

Świtają odległości między przedmiotami, 

ćwierkają pierwsze błyski 

na szklance, na klamce. 

Już się nie tylko zdaje, ale całkiem jest 

to, co zostało wczoraj przesunięte, 

co spadło na podłogę, 

co mieści się w ramach. 

Jeszcze tylko szczegóły 

nie weszły w pole widzenia. 

Ale uwaga, uwaga, uwaga, 

dużo wskazuje na to, że powracają kolory 

i nawet rzecz najmniejsza odzyska swój własny, 

razem z odcieniem cienia. 

 

Zbyt rzadko mnie to dziwi, a powinno. 

Budzę się zwykle w roli spóźnionego świadka, 

kiedy cud już odbyty, 

dzień ustanowiony 

i zaranność mistrzowsko zmieniona w poranność. 

(Wisława Szymborska, Wczesna godzina) 



 

l. Z ostatniej części wiersza wypisz neologizmy poetyckie. Od jakich wyrazów zostały 

utworzone? 

.......................................................................................................................................................

........... 

2. Zanalizuj budowę składniową zdania "dnieją płaszczyzny sufitu i ścian" (określ 

występujące w nim części zdania). 

.......................................................................................................................................................

......... 

3. W jakiej formie zwykle używa się czasownika DNIEĆ? Czym się ona różni pod względem 

składniowym od formy dnieją użytej w wierszu? 

.......................................................................................................................................................

......... 

4. Wypisz zdanie, w którym występuje zjawisko synestezji. 

.......................................................................................................................................................

......... 

5. Podaj jeden przykład zastosowania w wierszu aliteracji /instrumentacji głoskowej/ - 

wypisany z wypowiedzenia, w którym występuje synestezja. 

.................................................................................................................................................... 

6. Podkreśl w wierszu wypowiedzenie zawierające zdanie podrzędne podmiotowe. Jakie 

zjawisko stylistyczne w nim występuje? 

.......................................................................................................................................................

............. 

7. Z ostatniej części wiersza wypisz wszystkie czasowniki w formie nieosobowej. Jaka to 

forma?  

.......................................................................................................................................................

............. 

8. Jaki typ wiersza użyty został w utworze Szymborskiej?  

.......................................................................................................................................................

......... 

9. Zaznacz klamrą dwa kolejne wersy, które swą budową nawiązują do jednej z form wiersza 

sylabicznego. Jaka to forma? 

.......................................................................................................................................................

......... 

10. Wypisz dwie pary wersów, których rozmiar sylabiczny pokrywa się z rozmiarem członów 

analizowanej wcześniej formy sylabicznej /uwzględniając jej podział średniówkowy/. 

.......................................................................................................................................................

......... 

.......................................................................................................................................................

........... 



 

 

XXXV OLIMPIADA LITERATURY I JĘZYKA 
POLSKIEGO 

 

GRUPA A 

 

I.  

1. Które z podanych wyrazów nie są podzielne słowotwórczo?  

ganek 

wesołek 

zapisek 

ogórek 

 

2. Jaką funkcję znaczeniową pełni cząstka -ek, w tych wyrazach, które są 

podzielne słowotwórczo? (Wskaż kategorię słowotwórczą, do której należą te 

wyrazy.) 

 

................................................................................................................................................. 

 

3. Która cząstka w wyrazie sówka informuje o tym, 

a) że wyraz ten został użyty w określonym przypadku i liczbie;................................. 

b) że jest to zdrobnienie;................................. 

c) że wyraz ten oznacza określone zwierzę?..........................  

 

II.  

W wykropkowane miejsce wpisz przysłówki, które w języku potocznym zastępują 

przysłówek bardzo. Raz użytego wyrazu nie można powtórzyć w kolejnych zdaniach. 

 



 

a) To była ...............................miła dziewczyna. 

b) Podczas projekcji filmu ...........................się nudził. 

c) Dostrzegł .........................bladą twarz.  

d) Po intensywnym treningu był......................zmęczony. 

 

III.  

Zanalizuj składniowo podane wypowiedzenie wielokrotnie złożone: 

1. 

a) wyodrębnij i ponumeruj wypowiedzenia składowe; 

b) na podanym wykresie wpisz określenia typów wypowiedzeń składowych; 

c) jakimi spójnikami można zastąpić spójniki CHOĆ i BO użyte w tym wypowiedzeniu 

złożonym. 

...................................................................................................................................................... 

 

2.  

 a) podane wypowiedzenie złożone przekształć z zachowaniem ogólnego sensu w taki 

sposób, by pierwsze wypowiedzenie składowe stało się zdaniem głównym (współrzędnym 

z czwartym i piątym wypowiedzeniem składowym);  

b) jaka relacja współrzędna zchodzi między pierwszym i czwartym wypowiedzeniem 

składowym w przekształconym wypowiedzeniu złożonym?  

...................................................................................................................................................... 

  

Choć ogromne sosny, z których kiedyś robiono maszty wojennych liniowców, od setek lat 

sąsiadują w nim z dębami tak grubymi, że kilkoro olbrzymów nie obejmie ich spękanego pnia, 

ten las nie przytłacza i nie przeraża swoją gęstwiną, bo nie rośnie na równinie. 

 

 4 5 

 i  

 1a 1b 6 

     

 2 3 



 

  

 

 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

 

IV.  

1. Uszereguj podane zdania w taki sposób, by stanowiły spójną i sensowną całość (zapisz 

ich oznaczenia literowe w odpowiednim porządku). 

 

A. Ale ponieważ nie chce tego wiedzieć, traktuje hiobową wieść tak, jakby nie dotarła do 

niego, jakby odrzucenie jej mogło zmienić bieg wypadków. 

B. Wie dobrze, że oznacza to koniec jego panowania. 

C. Próbuje on po prostu przezwyciężyć swoją bezsilność, poczuć, że jego władza jest tak 

jak dawniej nieograniczona, więc list o klęsce rzuca w ogień i rozkazuje zabić 

posłańców. 

D. Król Boabdil otrzymuje wiadomość o upadku Alhamy. 

 (wg Z. Herberta) 

 ...................................................................................................................................................... 

2. Jaka cecha gramatyczna odróżnia ten tekst od typowej formy opowiadania? Wskaż 

odpowiednią cechę gramatyczną typowych opowiadań. 

 

 ..................................................................................................................................................  

  

V. 

Podaj nazwy figur stylistycznych, które zostały scharakteryzowane w poniższych definicjach. 

 



 

a).......................................... – zastąpienie nazwy przedmiotu nazwą innego przedmiotu, 

związanego z poprzednim jakąś relacją, np. wykonawcy do wytworu, narzędzia do jego 

użytkownika, materiału do przedmiotu z niego wykonanego itp.;  

 

b).......................................... – przypisanie przedmiotom martwym, zjawiskom przyrody lub 

pojęciom abstrakcyjnym cech istot żywych; 

 

c).......................................... – zastąpienie innym wyrażeniem wyrażenia dosadnego, 

drastycznego, ordynarnego, nieprzyzwoitego lub naruszającego jakieś tabu. 

 

VI. 

 Kto późno wstaje te drzewa przed Okrąglakiem 

 sny go snygają czuję, jakie świetne, ale czuję 

- - - - - - - - - - - - - - - - jakie czają wyłaniania  

Ja późno dziś może te sny - - - skacze 

mnie one (sny) snygały chłopczyk – idę – chłop - 

- - - - - - - - - - - - - - - - czyka ojciec prowadzi kulawego 

Ubieram się, myję, ścielę już do mnie dochodzi 

na nich (tych snach) wy (snach) odzę kobieta: 

ich niepokój udzielam - jak by to panu po- 

sobie, ulicom, ciemnom, późnom wiedzieć, powiem od 

zamykom sklepów, lecę razu, brak mi dwa 

do apteki na Kredytową czterdzieści do Zalesia, 

 całe szczęście, że mam klucze - - -  

 (Miron Białoszewski, Z dziennika: 25 IX 62) 

 

1.  



 

a) Z podanego utworu wypisz rzeczowniki w liczbie mnogiej, które stanowią innowację 

poetycką. 

.................................................................................................................................................. 

b) Która z tych form została utworzona od neologizmu? 

.................................................................................................................................................. 

c) Dwa z tych rzeczowników w l. mn. zostały utworzone od innej części mowy. Od 

jakiej? 

.................................................................................................................................................. 

 

2 . Wskaż, jaka typowa konstrukcja została przetworzona w wyrażeniu „ich  

 niepokój udzielam sobie”.  

.................................................................................................................................................. 

 

3. Wymień przysłowie, do którego w sposób aluzyjny nawiązuje podany tekst. 

................................................................................................................................................. 

 

4. Wypisz z wiersza formy zaimków osobowych. Biorąc pod uwagę ich formę oraz związki, 

w jakie wchodzą z częściami zdania, określ, w jakim przypadku zostały użyte? Podkreśl te, 

które wystąpiły w formie nieakcentowanej (enklitycznej). 

 ..................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

5. Wypisz z wiersza przerzutnie, które naruszają integralność formy wyrazów. Wyjaśnij 

pokrótce, w jaki sposób każda z nich przyczynia się do przedstawienia opisywanej sytuacji. 

....................................................................................................................................................... 



 

 

XXXV OLIMPIADA LITERATURY I JĘZYKA POLSKIEGO 

TEST JĘZYKOWY 

GRUPA B 

 

I.  

1. Które z podanych wyrazów nie są podzielne słowotwórczo?  

hamak 

kociak 

cwaniak 

barak 

 

2. Jaką funkcję znaczeniową pełni cząstka –ak, w tych wyrazach, które są podzielne 

słowotwórczo? (Wskaż kategorię słowotwórczą, do której należą te wyrazy.)  

....................................................................................................................................................... 

 

3. Która cząstka w wyrazie gmaszysko informuje o tym, 

d) że wyraz ten został użyty w określonym przypadku i liczbie;................................. 

e) że jest to zgrubienie;................................. 

f) że wyraz ten oznacza określony obiekt?..........................  

 

II. 

W wykropkowane miejsce wpisz przysłówki, które w języku potocznym zastępują 

przysłówek bardzo. Raz użytego wyrazu nie można powtórzyć w kolejnych zdaniach. 

 

2. W sobotę zrobiło się .........................zimno. 

3. Komedia z Chaplinem ..........................mi się podobała. 



 

4. Te bilety są .............................. drogie. 

5. Idolem nastolatek był ...........................przystojny piosenkarz. 

 

III.  

Zanalizuj składniowo podane wypowiedzenie wielokrotnie złożone: 

 

1. 

a) wyodrębnij i ponumeruj wypowiedzenia składowe; 

b) na podanym wykresie wpisz określenia typów wypowiedzeń składowych; 

c) jakimi spójnikami można zastąpić spójniki MIMO ŻE i GDYŻ użyte w tym 

wypowiedzeniu złożonym. 

....................................................................................................................................................... 

2. 

a) podane wypowiedzenie złożone przekształć z zachowaniem ogólnego sensu w taki 

sposób, by pierwsze wypowiedzenie składowe stało się zdaniem głównym (współrzędnym 

z czwartym i piątym wypowiedzeniem składowym);  

b) jaka relacja współrzędna zachodzi między pierwszym i czwartym wypowiedzeniem 

składowym w przekształconym wypowiedzeniu złożonym? 

.....................................................................................................................................................  

 

Mimo że wysokie kamienice, pomiędzy którymi stoją małe rybackie domki, są przyozdobione 

tak wymyślnie, że przypominają torty, uliczną pierzeję cechuje dystyngowany umiar i cały 

zaułek wygląda wprost bajecznie, gdyż maleństwa zaskakująco pięknie współgrają tu z 

olbrzymami .  

 

 

  

 4 5 

 i  

 1a 1b 6 

     



 

 2 3 

  

 

 

 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................



 

 

IV.  

1. Uszereguj podane zdania w taki sposób, by stanowiły spójną i sensowną całość (zapisz ich 

oznaczenia literowe w odpowiednim porządku). 

 

e) Wie dobrze, że oznacza to koniec jego panowania. 

f) Próbuje on po prostu przezwyciężyć swoją bezsilność, poczuć, że jego władza jest tak  

 jak dawniej nieograniczona, więc list o klęsce rzuca w ogień i rozkazuje zabić posłańców. 

g) Król Boabdil otrzymuje wiadomość o upadku Alhamy.  

h) Ale ponieważ nie chce tego wiedzieć, traktuje hiobową wieść tak, jakby nie dotarła do  

niego, jakby odrzucenie jej mogło zmienić bieg wypadków. 

 (wg Z. Herberta) 

 

 

.................................................................................................................................................... 

 

2. Co znaczy wyrażenie hiobowa wieść? Do czego odnosi się ono w podanym tekście? 

.................................................................................................................................................... 

 

V.  

Podaj nazwy figur stylistycznych, które zostały scharakteryzowane w poniższych 

definicjach. 

 

a)........................................ – użycie nazwy części przedmiotu lub elementu zbioru na 

oznaczenie całości przedmiotu lub całego zbioru; 

 

b) ....................................... – przypisanie przedmiotom martwym, zjawiskom przyrody lub 

pojęciom abstrakcyjnym cech właściwych człowiekowi; 

 

....................................... – wyolbrzymienie; przesadny opis przedmiotu lub zjawiska 

(najczęściej pod względem ilości lub rozmiaru). 



 

d) VI. 

 Kto późno wstaje te drzewa przed Okrąglakiem 

 sny go snygają czuję, jakie świetne, ale czuję 

- - - - - - - - - - - - - - - - jakie czają wyłaniania  

Ja późno dziś może te sny - - - skacze 

mnie one (sny) snygały chłopczyk – idę – chłop - 

- - - - - - - - - - - - - - - - czyka ojciec prowadzi kulawego 

Ubieram się, myję, ścielę już do mnie dochodzi 

na nich (tych snach) wy (snach) odzę kobieta: 

ich niepokój udzielam - jak by to panu po- 

sobie, ulicom, ciemnom, późnom wiedzieć, powiem od 

zamykom sklepów, lecę razu, brak mi dwa 

do apteki na Kredytową czterdzieści do Zalesia, 

 całe szczęście, że mam klucze - - -  

 (Miron Białoszewski, Z dziennika: 25 IX 62) 

 

1.  Z podanego utworu wypisz rzeczowniki w liczbie mnogiej, które stanowią innowację 

poetycką. 

.................................................................................................................................................. 

3. Która z tych form została utworzona od neologizmu? 

.................................................................................................................................................. 

4. Dwa z tych rzeczowników w l. mn. zostały utworzone od innej części mowy. 

Od jakiej? 

.................................................................................................................................................. 

 

2 . Wskaż, jaka typowa konstrukcja została przetworzona w wyrażeniu „ich  

 niepokój udzielam sobie”.  

.................................................................................................................................................. 



 

 

3. Wymień przysłowie, do którego w sposób aluzyjny nawiązuje podany tekst. 

................................................................................................................................................. 

 

4. Wypisz z wiersza formy zaimków osobowych. Biorąc pod uwagę ich formę oraz związki, 

w jakie wchodzą z częściami zdania, określ, w jakim przypadku zostały użyte? Podkreśl te, 

które wystąpiły w formie nieakcentowanej (enklitycznej). 

 ..................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

5. Wypisz z wiersza przerzutnie, które naruszają integralność formy wyrazów. Wyjaśnij 

pokrótce, w jaki sposób każda z nich przyczynia się do przedstawienia opisywanej sytuacji. 



 

 

 

 

XXXVI OLIMPIADA LITERATURY I JĘZYKA 
POLSKIEGO 

 

GRUPA A. 

 

I.  

Z podanych fragmentów „Żywota człowieka poczciwego” Mikołaja Reja: 

a) wypisz trzy przykłady archaizmów wyłącznie fleksyjnych,  

b) nazwij części mowy, jakie reprezentują wypisane wyrazy,  

c) określ ich formę fleksyjną,  

d) podaj współczesny odpowiednik opisanej formy.  

 

Bo ten już, co tej paniej przysługuje, jest jako [...] kamień, co przy drodze darmo leży; 

włożysz li ji do ognia, będzie gorący.  

Jeśliże się udasz do dwora, tedy wierz mi, [...] mało tam nie więtszej ostrożności będzie 

potrzeba niżli w cudzych krajoch.  

Bo takżeć to wszytko za jedno pójdzie, choćbyś też czytał i namędrsze filozofy. A tak, jeśli 

umiesz czytać, azaż to nie rozkosz też, sobie czas upatrzywszy, nad książkami posiedzieć [...] 

namówić się z [..] filozofy....  

Jużechmy się dosyć nasłuchali o powinności poczciwego człowieka. 

Bieda wam, których brzuch Bogiem jest, a ni o czym, jedno o nim pieczą macie. 

Szafarze jeszcze przed świtaniem w bronach stoją; co kto przyniesie, to pochwycą, a potym 

pieką, warzą, tak iż ledwie i psi tych zbytków dojadają, a nędzni ludzie głód a ucisk cirpieć 

muszą.  



 

 

 archaizm 

fleksyjny 

część mowy charakterystyka fleksyjna współczesny 

odpowiednik 

      

    

    

 

II. 

Połącz w pary przysłowia wyrażające podobne przekonania o świecie. (Jedno z przysłów 

pozostanie bez pary). 

1. Co się odwlecze, to nie uciecze. 

2. Daj kurze grzędę, a wyżej siędzie. 

3. Powolutku aż do skutku. 

4. Czym skorupka za młodu nasiąknie, tym na starość trąci. 

5. Apetyt rośnie w miarę jedzenia. 

 

Para Numer przysłowia Numer przysłowia 

I   

II   

 

III.  

Jakie polskie wyrażenie odwołuje się do opisanego faktu historycznego? Objaśnij 

znaczenia tego wyrażenia. 

Prawa spisane w r. 621 p.n.e. przez Drakona przewidywały karę śmierci niemal za wszystkie 

przestępstwa.  

 

.......................................................................................................................................................  

 

IV. 

Objaśnij znaczenie podanych wyrazów. Od jakich imion postaci mitologicznych wyrazy 

te zostały utworzone? 

panika -..................................................................................................................................... 

hermetyczny -........................................................................................................................... 



 

 

V. 

1. Spośród podanych wyrazów wypisz te, które są podzielne słowotwórczo.  

 

grzywacz    ……………………………………………………. 

partacz    ……………………………………………………. 

haracz    ……………………………………………………. 

gracz    …………………………………………………… 

śniegospychacz   ……………………………………………………. 

rozpylacz    ……………………………………………………. 

2. Podkreśl wyrazy, w których cząstka –acz jako jedyny element słowotwórczy pełni 

funkcję formantu.  

3. Do podkreślonych wyrazów dopisz po jednym wyrazie podzielnym słowotwórczo 

należącym do tej samej kategorii słowotwórczej i mającym ten sam formant.  

…………………………………………………………………………………………………

………………… 

…………………………………………………………………………………………………

………………… 

…………………………………………………………………………………………………

………………… 

…………………………………………………………………………………………………

……………… 

 

VI. 

1. Pod podanym wykresem wypowiedzenia złożonego: 

a) wypisz wypowiedzenia składowe odpowiadające poszczególnym numerom, 



 

b) określ typ każdego z tych wypowiedzeń. 

2. Jaką inną postać można nadać wypowiedzeniu składowemu nr 5 bez zmiany jego 

funkcji składniowej?  

 

Niebawem wszystko okryje prażący blask słońca, ale teraz – w chwili porannego przesilenia, 

gdy przyroda zdaje się wahać, kształty cyprysów są jeszcze rozmyte we mgle, więc mam 

wrażenie, że przyglądam się japońskim sztychom. 

(wg M. Zagańczyka, Droga do Sieny, Warszawa 2005) 

 

 

 1 2a 2b 4 

_____ ale ________ _____ więc ______ 

 : 3 : : 5 

 :_______: :_______ 

 

 

1. ……………………………………………………………………  

 - zdanie…………………………………………………….. 

2. …………………………………………………………………… 

 - zdanie……………………………………………………………………….. 

3. …………………………………………………………………… 

 - zdanie …………………………………………………………… 

4. ……………………………………………………………………………… 

 - zdanie …………………………………………………………………….. 

5. ………………………………………………………………………….. 



 

 - zdanie…………………………………………………………  

 

VII. 

 Teraz tyle samobójstw, że czyhają straże „Nieszczęście! – woła biedak – pomocy! ratunku!  

Nad rzeką. Niech no człowiek się pokaże, Żona mi utonęła, żona, iż tak rzekę, 

 Co na afisze nie patrzy Wpadła mi w rzekę.” 

 I od korzenników* bladszy, A na to żandarm mu rzecze: 

 Niedbale utrzewiczony „O, praw hydrauliki nieświadom człowiecze! 

 I źle urękawiczniony: Szukasz utopionego ciała w złym kierunku. 

 Myślą, że chce się topić; Ono z góry w dół płynie wedle praw przyrody, 

 A więc pełni zgrozy A ty za żoną biegniesz przeciw wody?” 

Ratują go od śmierci, a wiodą do kozy. „Boć to ciało – rzekł szukacz – było w życiu  

 Taki to jakiś, po Sekwany brzegu, dziwne, 

Biegł przeciw wody. Żandarm zatrzymał go w biegu Zawżdy wszystkiemu przeciwne: 

 I urzędownie pyta o powody I domyślać się mam pewne powody, 

 Tego biegu przeciw wody. Że popłynęło z rzeką przeciw wody.”  

  

 (Adam Mickiewicz, Żona uparta; tłum. z Jeana de la Fontaine’a) 

 

*korzennik – kalka z francuskiego: épicier ‘sprzedawca przypraw (korzeni) w sklepie 

kolonialnym’; 

 tu raczej: ‘człowiek żywiący się korzonkami’, ‘jarosz’. 

 

1. W podanym wierszu podkreśl wyrazy homonimiczne należące do różnych części 

mowy. Jakie to części mowy?  

 

...................................................................................................................................................... 

 



 

2. Wypisz neologizmy poetyckie, które tworzą parę rymową. 

 

.....................................................................................................................................................  

 

 Który z powyższych neologizmów mógłby być zastąpiony powszechnie używanym 

synonimem? Podaj ten odpowiednik neologizmu. 

 

....................................................................................................................................................... 

 

 

3. W jakim znaczeniu użyty został w wierszu wyraz hydraulika? 

 

....................................................................................................................................................... 

 

4. Co oznacza rzeczownik koza użyty w wierszu? Podaj po jednym synonimie wyrażenia 

wsadzić kogoś do kozy – (a) we współczesnym języku urzędowym oraz (b) w żargonie.  

koza -  

...................................................................................................................................................... 

 

(a)....................................................................... (b)..................................................................... 

 

5. Wypisz formacje słowotwórcze nazywające bohatera opowieści, motywowane jego 

aktualną sytuacją. Do jakich kategorii słowotwórczych należą?  

 

....................................................................................................................................................... 

 

....................................................................................................................................................... 

 

6. Wskaż w wierszu przykład rymu stycznego, nie będącego rymem gramatycznym.  

 

....................................................................................................................................................... 

 

7. Jaki typ mowy (niezależna, zależna czy też pozornie zależna) został zastosowany w 

wierszu?  
 

...................................................................................................................................................... 

 



 

 

 

 

XXXVI Olimpiada Literatury i Języka Polskiego 

 

 

GRUPA B 

 

I. 

Z podanych fragmentów „Żywota człowieka poczciwego” Mikołaja Reja: 

a) wypisz trzy przykłady archaizmów wyłącznie fleksyjnych,  

b) nazwij części mowy, jakie reprezentują wypisane wyrazy,  

c) określ ich formę fleksyjną,  

d) podaj współczesny odpowiednik opisanej formy.  

 

Bo ten już, co tej paniej przysługuje, jest jako [...] kamień, co przy drodze darmo leży; [...] 

włożysz li ji do wody, tedy będzie zimny.  

Bo tam [w rycerskim stanie] znajdziesz i dworstwo, i towarzystwo, i ćwiczenie, a snadź mało 

nie potrzebniejsze niżli u dwora.  

Czytaj albo się baw między poczciwymi ludźmi, a czytaj stare filozofy. Azaż nie rozkosz, 

jeśliże czytać umiesz, [...] iż się rozmówisz [...] z onymi rozlicznymi filozofy, w których 

znajdziesz wielkie pociechy starości swojej. 

Jako [...] też o jednym pijanym powiadali, iż chodząc a zalecając sie po kąciech, powiadał.... 

Toteż nieborak on dzbanarz leda gdzie we błocie się powali tamże i uśnie, suknią pomaże, 

czapkę straci [...] z mieszka wszytko wydłubią, a on nieborak mnima, by w łaźni był, ano psi 

gębę liżą. Jużechmy słyszeli, jakie rozkosz(e) a jakie krotofile są ciągnieni między rycerskimi 

ludźmi.  

 

archaizm 

fleksyjny 

część 

mowy 

charakterystyka fleksyjna współczesny 

odpowiednik 



 

      

    

    

 

II. 

Połącz w pary przysłowia wyrażające podobne przekonania o świecie. (Jedno z przysłów 

pozostanie bez pary). 

1. Kto pod kim dołki kopie, sam w nie wpada. 

2. Czego się Jaś nie nauczy, tego Jan nie będzie umiał. 

3. Jaka matka, taka córka. 

4. Nosił wilk razy kilka, ponieśli i wilka. 

5. Niedaleko pada jabłko od jabłoni. 

 

Para Numer przysłowia Numer przysłowia 

I   

II   

 

III.  

Jakie polskie wyrażenie odwołuje się do opisanego faktu historycznego? Objaśnij 

znaczenia tego wyrażenia. 

Spartańscy chłopcy w 12. roku życia opuszczali domy rodzinne i aż do ukończenia 30 lat 

mieszkali w koszarach. Aby zahartować i przyzwyczaić się do trudów, ubierali się w szorstką 

odzież, źle odżywiali, spali na twardym łożu z trzciny, własnoręcznie przygotowanym. 

 

....................................................................................................................................................... 

 

IV. Objaśnij znaczenie podanych wyrazów. Od jakich imion postaci mitologicznych 

zostały utworzone? 

erotyka – ..................................................................................................................................... 

chimeryczny – 

…………………………………………………………………………………………… 

 



 

V. 

4. Spośród podanych wyrazów wypisz te, które są podzielne słowotwórczo.  

 

tłumacz   ………………………………………………………. 

oracz   ……………………………………………………….. 

kartacz   ………………………………………………………. 

wąsacz   ………………………………………………………. 

lodołamacz   ………………………………………………………. 

przedłużacz  ………………………………………………………… 

 

5. Podkreśl wyrazy, w których cząstka –acz jako jedyny element słowotwórczy pełni 

funkcję formantu.  

6. Do podkreślonych wyrazów dopisz po jednym wyrazie podzielnym słowotwórczo 

należącym do tej samej kategorii słowotwórczej i mającym ten sam formant.  

…………………………………………………………………………………………………

………………… 

…………………………………………………………………………………………………

………………… 

…………………………………………………………………………………………………

………………… 

…………………………………………………………………………………………………

……………… 



 

 

VI.  

1. Pod podanym wykresem wypowiedzenia złożonego: 

a) wypisz wypowiedzenia składowe odpowiadające poszczególnym numerom, 

b) określ typ każdego z tych wypowiedzeń. 

 

2. Jaką inną postać można nadać wypowiedzeniu składowemu nr 5 bez zmiany jego 

funkcji składniowej?  

 

W podróżach staram się już na ogół omijać Florencję, ale w końcu chwila, kiedy chęć 

powrotu do tego miasta staje się trudna do przezwyciężenia, i tak nadchodzi, więc znów 

podczas oglądania znanych mi muzeów i kościołów mam wrażenie, że uczestniczę w trwającej 

od dawna lekcji historii.  

(wg M. Zagańczyka, Droga do Sieny, Warszawa 2005) 

 

 

 

  

 

 1 2a 2b 4 

 _____ ale _______ _____ więc _______ 

 : 3 : : 5 

 :_______: :_______ 

 

 

 



 

 

1. …………………………………………………………………… 

 - zdanie…………………………………………………….. 

2. …………………………………………………………………… 

 - zdanie……………………………………………………………………….. 

3. …………………………………………………………………… 

 - zdanie …………………………………………………………… 

4. ……………………………………………………………………………… 

 - zdanie …………………………………………………………………….. 

5. ………………………………………………………………………….. 

 - zdanie…………………………………………………………  

 

VII. 

 Teraz tyle samobójstw, że czyhają straże „Nieszczęście! – woła biedak – pomocy! ratunku!  

Nad rzeką. Niech no człowiek się pokaże, Żona mi utonęła, żona, iż tak rzekę, 

 Co na afisze nie patrzy Wpadła mi w rzekę.” 

 I od korzenników* bladszy, A na to żandarm mu rzecze: 

 Niedbale utrzewiczony „O, praw hydrauliki nieświadom człowiecze! 

 I źle urękawiczniony: Szukasz utopionego ciała w złym kierunku. 

 Myślą, że chce się topić; Ono z góry w dół płynie wedle praw przyrody, 

 A więc pełni zgrozy A ty za żoną biegniesz przeciw wody?” 



 

Ratują go od śmierci, a wiodą do kozy. „Boć to ciało – rzekł szukacz – było w życiu  

 Taki to jakiś, po Sekwany brzegu, dziwne, 

Biegł przeciw wody. Żandarm zatrzymał go w biegu Zawżdy wszystkiemu przeciwne: 

 I urzędownie pyta o powody I domyślać się mam pewne powody, 

 Tego biegu przeciw wody. Że popłynęło z rzeką przeciw wody.”  

  

 (Adam Mickiewicz, Żona uparta; tłum. z Jeana de la Fontaine’a) 

 

*korzennik – kalka z francuskiego: épicier ‘sprzedawca przypraw (korzeni) w sklepie 

kolonialnym’; 

 tu raczej: ‘człowiek żywiący się korzonkami’, ‘jarosz’. 

 

1. W podanym wierszu podkreśl wyrazy homonimiczne należące do różnych części 

mowy. Jakie to części mowy?  

 

...................................................................................................................................................... 

 

2. Wypisz neologizmy poetyckie, które tworzą parę rymową. 

 

.....................................................................................................................................................  

 

 Który z powyższych neologizmów mógłby być zastąpiony powszechnie używanym 

synonimem? Podaj ten odpowiednik neologizmu. 
....................................................................................................................................................... 

 

 

3. W jakim znaczeniu użyty został w wierszu wyraz hydraulika? 

 

....................................................................................................................................................... 

 

4. Co oznacza rzeczownik koza użyty w wierszu? Podaj po jednym synonimie wyrażenia 

wsadzić kogoś do kozy – (a) we współczesnym języku urzędowym oraz (b) w żargonie.  

koza -  



 

...................................................................................................................................................... 

 

(a)....................................................................... (b)..................................................................... 

 

5. Wypisz formacje słowotwórcze nazywające bohatera opowieści, motywowane jego 

aktualną sytuacją. Do jakich kategorii słowotwórczych należą?  

 

....................................................................................................................................................... 

 

....................................................................................................................................................... 

 

6. Wskaż w wierszu przykład rymu stycznego, nie będącego rymem gramatycznym. 

 

....................................................................................................................................................... 

 

7. Jaki typ mowy (niezależna, zależna czy też pozornie zależna) został zastosowany w 

wierszu?  
 

...................................................................................................................................................... 



 

 

 

XXXVII OLIMPIADA LITERATURY I JĘZYKA 
POLSKIEGO 

GRUPA A 

 

 I. Proszę poprawić błędy w następujących zdaniach: 

(1) Pismo należy do jednego z najważniejszych wynalazków ludzkości. 

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

(2) 35 wieków temu w Sumerze uważano pismo jako dar boży.  

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

(3) W Chinach odkryto pismo w II tysiącleciu p.n.e. 

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

(4) Wraz z rozwojem kultury pisma dziedzictwo człowieka przybierało coraz bardziej 

dojrzalszą postać.  

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

 

II. W następującym zdaniu: Licznik umieściliśmy w szafce zanalizuj podkreślony wyraz:  

 a) fleksyjnie, tzn. określ jego formę gramatyczną (przypadek, liczbę i rodzaj), wskaż temat 

fleksyjny i końcówkę fleksyjną będącą wykładnikiem funkcji składniowej tej formy;  

 b) słowotwórczo, tzn. podaj wyraz podstawowy, od którego utworzono derywat, a w derywacie 

wskaż temat słowotwórczy, formant słowotwórczy i określ kategorię słowotwórczą, do której 

należy derywat.  

Wskazówka: wyrazy biegacz, mówca, spawacz, pisarz należą do kategorii słowotwórczej 

nazw wykonawców czynności, a wyrazy głupiec, złośliwiec, grubas, tępak do kategorii 

słowotwórczej nazw nosicieli cech.  

 

III.  

a) Objaśnij znaczenie następujących wyrazów zapożyczonych z języków obcych: 



 

kompilacja poliglota kakofonia enigmatyczny 

b) W jakim znaczeniu przenośnym używany jest zwrot przekroczyć Rubikon? 

 

IV. Co łączy podaną nazwę własną i pospolitą? Jak nazywa się trop stylistyczny oparty 

na tego typu związku? 

Alfred B. Nobel – nobel ‘nagroda za wybitne osiągnięcia w nauce lub literaturze’  

......................................................................................... ....................Trop:............................. 

 

V. Zanalizuj składniowo podane wypowiedzenie złożone, tzn.  

a) ponumeruj składowe i sporządź wykres wypowiedzenia, 

b) określ typy wypowiedzeń składowych. 

 

Jeżeli znajdziesz trochę czasu, żeby napisać do mnie dłuższy list, to opowiedz w nim, jak 

spędziłeś wakacje, czego jestem bardzo ciekaw. 

 

VI. 

Karmię frasunkiem miłość i myśleniem, ........... ...... 

Myśl zaś pamięcią i pożądliwością, ........... ...... 

Żądze nadzieją karmię i gładkością, ........... ...... 

Nadzieję bajką i próżnym błądzeniem. ........... ...... 

Napawam serce pychą, omamieniem, ........... ...... 

Pychę zmyślonym weselem z śmiałością, ........... ...... 

Śmiałość szaleństwem pasę z wyniosłością, ........... ...... 

Szaleństwo gniewem i złym zajątrzeniem. ........... ...... 

Karmię frasunek płaczem i wzdychaniem, ........... ...... 

Wzdychanie ogniem, ogień wiatrem prawie, ............ ...... 

Wiatr zasię cieniem, a cień oszukaniem. ............ ...... 

Kto kiedy słychał o takowej sprawie, ............ ...... 

Że i z tym o głód cudzy się staraniem ............ ...... 

Sam przy tej wszytkiej głód ponoszę strawie. ............ ...... 

(Jan Andrzej Morsztyn, Cuda miłości) 



 

 

a) Obok kolejnych wersów wypisz końcówki rymowe i oznacz je literami. Jaka forma 

gatunkowa została użyta w utworze Morsztyna? 

b) Wypisz z wiersza wyrazy będące synonimami słowa karmię. 

c) Niektóre rzeczowniki zostały użyte w wierszu dwukrotnie, w różnych przypadkach. 

Wypisz dwie formy jednego z takich rzeczowników i określ ich przypadek. Podaj jeszcze 

jeden przykład analogicznej pary rzeczowników (tzn. użytych w wierszu w tych samych, 

co poprzednie, przypadkach). 

d) Wypisz pary formacji słowotwórczych należących do tej samej rodziny wyrazów. 

Do jakich części mowy należą te formacje? 

e) Jakie figury stylistyczne zostały zastosowane w ostatnim dwuwierszu? 

w jego składni....................................... b. w jego treści.................................................. 

 



 

 

 

XXXVII OLIMPIADA LITERATURY I JĘZYKA POLSKIEGO 

GRUPA B 

I. Proszę poprawić błędy w następujących zdaniach:  

1. Odkrycie druku przypisuje się niemieckiemu złotnikowi Johannesowi Gutenbergowi. 

2. Przez blisko czterysta lat do drukowania używano prasę ręczną. 

3. Wśród druków o charakterze religijnym przeważała Biblia i modlitewniki. 

4. Rozwój druku to jeden z bardziej ważniejszych czynników wpływających na 

kodyfikację języków narodowych. 

 

II. W następującym zdaniu Wyświetlacz oddaliśmy do naprawy zanalizuj podkreślony 

wyraz:  

a) fleksyjnie, tzn. określ jego formę gramatyczną (przypadek, liczbę i rodzaj), wskaż temat 

fleksyjny i końcówkę fleksyjną będącą wykładnikiem funkcji składniowej tej formy;  

b) słowotwórczo, tzn. podaj wyraz podstawowy, od którego utworzono derywat, a w derywacie 

wskaż temat słowotwórczy, formant słowotwórczy i określ kategorię słowotwórczą, do której 

należy derywat.  

Wskazówka: wyrazy biegacz, mówca, spawacz, pisarz należą do kategorii słowotwórczej 

nazw wykonawców czynności, a wyrazy głupiec, złośliwiec, grubas, tępak do kategorii 

słowotwórczej nazw nosicieli cech.  

 

III.  

a) Objaśnij znaczenie następujących wyrazów zapożyczonych z języków obcych: 

erudycja, koherencja, gehenna, ezoteryczny 

b) W jakim znaczeniu przenośnym używany jest zwrot pójść do Canossy? 

IV. Co łączy podaną nazwę własną i pospolitą? Jak nazywa się trop stylistyczny oparty na 

tego typu związku? 

Alfred B. Nobel – nobel ‘nagroda za wybitne osiągnięcia w nauce lub literaturze’  

......................................................................................... ....................Trop:............................. 

 

V. Zanalizuj składniowo podane wypowiedzenie złożone, tzn.  



 

a) ponumeruj składowe i sporządź wykres wypowiedzenia, 

b) określ typy wypowiedzeń składowych. 

 

Jeżeli uzyskam pisemne zapewnienie, że wydawnictwo dotrzyma ustalonego już terminu 

publikacji, to wtedy ostatecznie zadecyduję, czy zaakceptować treść umowy, do czego się 

skłaniam.  

 

VI. 

Myśl zaś pamięcią i pożądliwością, ........... ...... 

Żądze nadzieją karmię i gładkością, ........... ...... 

Nadzieję bajką i próżnym błądzeniem. ........... ...... 

Napawam serce pychą, omamieniem, ........... ...... 

Pychę zmyślonym weselem z śmiałością, ........... ...... 

Śmiałość szaleństwem pasę z wyniosłością, ........... ...... 

Szaleństwo gniewem i złym zajątrzeniem. ........... ...... 

Karmię frasunek płaczem i wzdychaniem, ........... ...... 

Wzdychanie ogniem, ogień wiatrem prawie, ............ ...... 

Wiatr zasię cieniem, a cień oszukaniem. ............ ...... 

Kto kiedy słychał o takowej sprawie, ............ ...... 

Że i z tym o głód cudzy się staraniem ............ ...... 

Sam przy tej wszytkiej głód ponoszę strawie. ............ ...... 

(Jan Andrzej Morsztyn, Cuda miłości) 

 

a) Obok kolejnych wersów wypisz końcówki rymowe i oznacz je literami. Jaka forma 

gatunkowa została użyta w utworze Morsztyna? 

b) Wypisz z wiersza formy wyrazów będących synonimami słowa karmię. 

c) Wypisz rzeczownik powtórzony w tym samym przypadku. Jaki to przypadek? 

Czy w różnych użyciach rzeczownik ten oznacza w wierszu to samo zjawisko? 

d) Wypisz pary formacji słowotwórczych należących do tej samej rodziny wyrazów. 

Do jakich części mowy należą te formacje? 

e) Jakie figury stylistyczne zostały zastosowane w ostatnim dwuwierszu?  



 

w jego składni....................................... b. w jego treści.................................................. 



 

 

XXIX OLIMPIADA LITERATURY I JĘZYKA 
POLSKIEGO 

GRUPA B 

  

I.  

1. W zamieszczonej niżej tabelce określ przypadek i liczbę wyrazów wypisanych z 

urywków siedemnastowiecznych tekstów (teksty przytoczono w zapisie oryginalnym). 

Obok podaj współczesną formę danego wyrazu w tym samym przypadku i liczbie. 
. 

Boze [...] Iezelis kiedy kolwiek Roznemi plagami karał [...] krwie Ludzkiey niewinney 

rozlewcow. Dzis pokasz sprawiedliwosc twoię, J. Ch. Pasek, Pamiętniki, 1656-1658, 198v-

199. 

Bázylia, którą Bázyliyką drudzy miánuią, troiaką w ogrodziech páńskich widuiemy. S. 

Syreński, Zielnik…,to jest opisanie… ziół wszelakich, Kraków 1613, s. 478  

forma wyrazu w XVII 

w. 

przypadek i liczba  forma współczesna 

różnemi   

(rozlewców) krwie   

(pokaż sprawiedliwość) 

twoję  

  

(w) ogrodziech   

2. Objaśnij znaczenie podkreślonego wyrazu: 
Rycerskiego stanu człowiek może łupieżce pokonać samotrzeć, mieszczanin samopięt, a prosty 

chłop samosiódm. 

samosiódm……………………………………………………………………… 

 

II. 

1. Podstawami słowotwórczymi podanych wyrazów są wyrażenia przyimkowe. 

Pamiętając o tym, uzupełnij tabelkę. 

derywat podstawa 

słowotwórcza 

temat słowotwórczy formant 

słowotwórczy 

przydomowy    

międzykontynentalny    

przeciwmgielny    

podnóżek    

2. Czy wyrazy podpórka, zapiecek zostały utworzone w sposób analogiczny do wyrazów 

zamieszczonych w tabelce? Odpowiedź uzasadnij, podając ich podstawy słowotwórcze. 
podpórka – tak/nie; podstawa słowotwórcza………………….............................................. 

zapiecek – tak/nie; podstawa słowotwórcza………………………………………................ 

 

III. 

Spośród podanych wyrazów wybierz te, którym przysługują wskazane cechy 

znaczeniowe. Wybrane (nie wszystkie!) wyrazy wpisz w odpowiednie rubryki tabeli. 



 

zauważalny, rozpływać się nad [czymś], proroctwo, wyrzekać na [coś], jawnie, 

zakwestionować [coś], słyszalny, otwarcie, prognoza, głośno, wyczuwalny, przestroga, 

manifestacyjnie, wybrzydzać nad [czymś], zachwycający 

cecha semantyczna wyrazy, którym ta cecha przysługuje 

‘taki, który może być rozpoznany, 

postrzeżony zmysłami’ 

 

‘tak, że nie może to nie być zauważone, że nie 

można o tym nie wiedzieć’ 

 

‘wypowiedź określająca przyszły bieg 

wydarzeń’ 

 

‘wyrażać słowami swoje negatywne emocje, 

dezaprobatę dla tego, o czym mowa’ 

 

 

IV.  

Zanalizuj składniowo podane wypowiedzenie złożone, tzn.  
 

1) ponumeruj wypowiedzenia składowe i sporządź wykres wypowiedzenia złożonego, 

2) określ typy wypowiedzeń składowych. 
 

Kiedy na przykład piszę o Apollonie i Marsjaszu, nie przepisuję po prostu tego mitu z 

podręcznika mitologii greckiej, ale staram się na nowo odczytać ten stary przekaz o okrutnym 

pojedynku, abym mógł odpowiedzieć na pytanie, jakie treści są w nim nadal żywe, czyli jakie 

istotne dla mnie i dla moich czytelników doświadczenie ta legenda zawiera. (za Zbigniewem 

Herbertem) 

 

V. 

Poniżej zamieszczono 10 zdań tworzących tekst. Każde zdanie podano w 3 wariantach 

(różniących się między sobą pod względem składniowym, leksykalnym, 

interpunkcyjnym, ortograficznym itp.) Tylko jeden wariant każdego ze zdań nie budzi 

zastrzeżeń poprawnościowych. Wybierz odpowiednią postać każdego zdania, 

zakreślając litery: a, b lub c. 

 

Zdanie [1] 
 a) Modelowanie sylwetki i ozdabianie ciała, pojawiało się w kulturze od dawna.  

 b) Modelowanie sylwetki i ozdabianie ciała pojawiały się w kulturze od dawna. 

 c) Zarówno modelowanie sylwetki i ozdabianie ciała pojawia się w kulturze od dawien 

dawna. 

Zdanie [2]  
 a) W południowej Afryce archeolodzy odnaleźli pałeczki naturalnego barwnika (czerwonej 

ochry) sprzed 40 tysięcy lat, które najprawdopodobniej służyły do malowania twarzy i ciała. 

 b) W południowej Afryce archeolodzy odnaleźli pałeczki czerwonej ochry (naturalnego 

barwnika ) sprzed 40 tysięcy lat, które najprawdopodobniej służyły do malowania twarzy i 

ciała. 

 c) W południowej Afryce archeolodzy odnaleźli pałeczki naturalnego barwnika (czerwonej 

ochry), które najprawdopodobniej przed 40 tysiącami lat służyły do malowania twarzy i ciała. 

Zdanie [3] 
 a) Sztuka makijażu i pielęgnacji ciała były bardzo rozwinięte już w starożytnym Egipcie. 

 b) Już w starożytnym Egipcie sztuka makijażu i pielęgnacji ciała były bardzo rozwinięte. 

 c) Sztuka makijażu i pielęgnacji ciała była bardzo rozwinięta już w starożytnym Egipcie.  

Zdanie [4] 



 

 a) Używano tam nie tylko grzebieni z kości słoniowej i kosmetyków (maści, kremów, 

olejków), ale także posługiwano się kawałkami pumeksu oraz wykonanymi z brązu 

przyborami do golenia. 

 b) Używano tam nie tylko grzebienie z kości słoniowej i kosmetyki (maści, kremy, olejki), 

ale także posługiwano się kawałkami pumeksu oraz wykonanymi z brązu przyborami do 

golenia. 

 c) Używano tam nie tylko grzebienie z kości słoniowej i kosmetyki (maści, kremy, olejki), 

ale kawałki pumeksu oraz wykonane z brązu przybory do golenia. 

Zdanie [5] 
 a) Bardziej radykalną formą oddziaływania na ciało jest jego formowanie, tzn. trwałe lub 

czasowe zmienianie zarówno jego wyglądu, jak i kształtu. 

 b) Bardziej radykalniejszą formą oddziaływania na ciało jest jego formowanie, tzn. trwałe lub 

czasowe zmienianie zarówno jego wyglądu, jak i kształtu. 

 c) Bardziej radykalną formą oddziaływania na ciało jest jego formułowanie, tzn. trwałe lub 

czasowe zmienianie zarówno jego wyglądu, jak i kształtu. 

Zdanie [6] 
 a) Przykłady z kultur pozaeuropejskich są dziwacznymi i okrutnymi.  

 b) Przykłady z kultur pozaeuropejskich są dziwaczne i okrutne.  

 c) Przykłady z kultur pozaeuropejskich wydają się być dziwacznymi i okrutnymi.  

Zdanie [7] 
 a) Na przykład kobiety w Etiopii w młodym wieku wszczepiają sobie w dolną wargę gliniane 

lub drewniane krążki.  

 b) Na przykład kobiety w Etiopi w młodym wieku wszczepiają sobie w dolną wargę gliniane 

lub drewniane krążki. 

 c) Na przykład kobiety w Etiopii, w młodym wieku wszczepiają sobie w dolną wargę 

gliniane lub drewniane krążki. 

Zdanie [8] 
 a) Są one zmieniane na coraz większe, powodując rozciągnięcie wargi do wielkości talerza. 

 b) Są one zmieniane na coraz większe, co powoduje rozciągnięcie wargi do talerza. 

 c) Są one zmieniane na coraz większe, co powoduje rozciągnięcie wargi, która z czasem 

osiąga wielkość talerza. 

 

VI. 
To nocy odpływanie – ta światłość zaranna 

Przy lampie, co czuwaniem wycieńczona mdleje, 

Bawią mnie – rad bym dumał, chwiał się jak dziewanna, 

Gdy złotym kwiatów deszczem po nizinach sieje, 

I drobne kochał rzeczy, życie kochał drobne, 

Zakryte – nieprzystępne, lecz w s o b i e o s o b n e – 

I chciałbym... mimo czasów nieprawe owoce, 

By dniami dnie zostały, a nocami noce, 

Muzyka nie zgrzytaniem, łkaniem i szaleństwem, 

A nie malarstwem rzeźba – słodycz nie męczeństwem, 

Tragedia – nie porwanych ogryzków mozaiką, 

Prawda prawdą, i bajka raczyła być bajką. 

[Cyprian Norwid, Zwolon, X – fragment] 

 

 a) Jaki układ rymów występuje w powyższym fragmencie? (Opisz ten układ, oznaczając 

poszczególne końcówki rymowe literami.) 



 

.......................................................................................................................................................

.... 

b) Z podanego tekstu wypisz wyrazy 

onomatopeiczne...........................................................................................................................

.. 

Do jakiej części mowy należą te 

wyrazy?........................................................................................................................................

.... 

c) Jaka figura stylistyczna została zastosowana w budowie składniowej wyrażenia 
mimo czasów nieprawe owoce? 

.......................................................................................................................................................

.. 

d) Jakie tropy zostały zastosowane w następujących wyrażeniach: 
kwiatów deszcz.......................................................................................................................... 

drobne (życie)............................................................................................................................. 

e) W wierszu użytych zostało kilka rzeczowników odczasownikowych należących do tej 

samej kategorii słowotwórczej. Jaka to kategoria? 

.................................................................................................. 



 

 

XL OLIMPIADA LITERATURY I JĘZYKA 
POLSKIEGO.  

GRUPA A 

 

I. Tylko jeden wariant każdego ze zdań: - nie budzi zastrzeżeń poprawnościowych oraz; 

- może być wykorzystany jako spójny z kontekstem. 

Wybierz odpowiednią postać każdego ze zdań, zakreślając jedną z liter: a, b, c. 

(1)  

 a) W dziejach kina powtarza się historia odkrycia fotografii: trud podejmowało wielu, ale 

sławą okryli się Louis i Auguste Lumière’owie.  

 b) W dziejach kina powtarza się historia odkrycia fotografii: trud podejmowało wielu, ale 

sławą okrył się Louis i Auguste Lumière’owie. 

 c) Powtarza się historia odkrycia fotografii w dziejach kina: trud podejmowało wielu, ale 

Louis i Auguste Lumière’owie sławą się okryli. 

(2)  

 a) Jako początek epoki filmu uważany jest 28 grudzień tysiąc osiemsetnego 

dziewięćdziesiątego piątego roku. 

 b) Za początek epoki filmu uważany jest 28 grudnia tysiąc osiemset dziewięćdziesiątego 

piątego roku. 

 c) Za początek epoki filmu uważa się 28 grudzień tysiąc osiemsetnego dziewięćdziesiątego 

piątego roku. 

(3)  
 a) Wtedy w Grand Café w Paryżu za 1 franka można było obejrzeć dwa krótkie filmy: film 

„Wyjście robotników z fabryki”, który utrwalał ruch dużej grupy osób oraz film „Wjazd 

pociągu na stację La Ciotat”. 

 b) Wtedy w Grand Café w Paryżu za 1 franka można było obejrzeć dwa krótkie filmy: film 

„Wyjście robotników z fabryki”, który utrwalał ruch dużej grupy osób, oraz film „Wjazd 

pociągu na stację La Ciotat”. 

 c) Dwa krótkie filmy: film „Wyjście robotników z fabryki”, który utrwalał ruch dużej grupy 

osób, oraz film „Wjazd pociągu na stację La Ciotat” wtedy w Grand Café w Paryżu można 

było obejrzeć za 1 franka. 

(4)  
 a) Już ten pierwszy pokaz w Grand Café zapowiedział funkcję, którą w przyszłości miała 

odegrać nowa technika. 

 b) Już ten pierwszy pokaz w Grand Café zapowiedział rolę, którą w przyszłości miała 

odegrać nowa technika. 

 c) Ten pokaz pierwszy zapowiedział już rolę, którą w przyszłości miała spełnić nowa 

technika w Grand Café. 

(5)  
 a) Pionierem w dziedzinie tworzenia swoistego przekazu filmowego uznaje się Paryżanina 

Georges’a Mélièsa, który adoptował liczne utwory fantastyczne Vernego. 

 b) Za pioniera w dziedzinie tworzenia swoistego przekazu filmowego uznaje się paryżanina 

Georges’a Mélièsa, który adoptował liczne fantastyczne utwory Vernego. 

 c) Za pioniera w dziedzinie tworzenia swoistego przekazu filmowego uznaje się paryżanina 

Georges’a Mélièsa, który adaptował liczne utwory fantastyczne Verne’a. 



 

 

II. 

 1. Określ przypadek i liczbę form wyrazowych wypisanych z siedemnastowiecznych 

tekstów. Podaj współczesne formy tych przypadków. 
Ze wsiów także, przy których puszcze, lasy, bory są, tam kdy kmieci osiedli, z każdej wsi 

mają drabinę wielką, szturmową przywieść, na łokci 4 wszerz. 

Wola pańska tę twoję wyniosłość przemoże. 

Głod wilka z lásá wywoła. 

Przy wierzchu kłącze puscza z siebie gáłązki kwiatkámi błękitnémi obsádzoné.  

forma z XVII w. przypadek i liczba forma współczesna 

Wsiów   

Twoję   

lásá    

Błękitnémi   

 

2. O ilu Izaakach mówi autor następującego tekstu? Abyć uwierzyli, iż ci się ukazał Pan, 

Bóg ojców ich, Bóg Abrahamów, Bóg Izaaków, i Bóg Jakóbów. 

 

III. Dane są zdania: 
a) Chłopczyk pogłaskał psa. b) Pies był zadowolony. c) Psy nie istnieją d) Chłopczyk 

pogłaskał jakieś zwierzę. e) Chłopczyk lubi psy. f) Ręka chłopczyka dotknęła skóry psa. 

Precyzyjnie uzupełnij zdania 1. i 2. Wybierz prawdziwe stwierdzenie w zdaniu 3.: 
1. Treść zdania d) wynika logicznie z treści 

zdania.......................................................................  

2. Zdanie .........................jest sprzeczne ze zdaniami .................................................................. 

3. Między zdaniem a) i zdaniem b) zachodzi / nie zachodzi relacja wynikania logicznego. 

 

IV.  
podpórka, ścieżka, dróżniczka, ładowarka, plamka, powtórka, deska  

 1. Z podanych wyrazów wypisz te, 

 a) które są niepodzielne słowotwórczo; b) w których cząstka –ka nie pełni funkcji 

formantu. 

 2. Przeanalizuj trzy wybrane wyrazy podzielne słowotwórczo, tzn.: 

 a) podaj wyrazy dla nich podstawowe; b) napisz, jakie znaczenie wprowadza formant -

ka.  

 

V. 1. Zanalizuj składniowo podane wypowiedzenie złożone, tzn.  

a) ponumeruj składowe i sporządź wykres wypowiedzenia; b) określ typy wypowiedzeń 

składowych. 
Jeżeli rozwiązania, które proponowałem, są realizowane z dobrym skutkiem, a ich efekty mają 

pozytywny wpływ na życie wielu ludzi, to działalność publiczna daje mi satysfakcję. (za 

Krzysztofem Rybińskim – ekonomistą) 

 

2. 

a) Z wypowiedzenia złożonego wypisz konstrukcję z formą rzeczownika określanego 

przez zdanie składowe. 

b) Przekształć ją w konstrukcję niezdaniową.  

c) Podaj, do jakich części zdania należą nowe składniki grupy rzeczownikowej. 

 

VI. Julian Przyboś, Do ciebie o mnie 



 

Zapatrzony, że samymi rzęsami 

zmiótłbym śnieg z twojej ścieżki, 

chwytam w zachwyt ruch twój - i gubię: 

 

Krokiem tak zalotnie lekkim, 

jakbyś wiodła ptaszka na promieniu, 

szłaś przede mną - przed sobą, przed wszystkim! 

Poderwany spod nóg przez wróble 

twój cień w krzewie się zazielenił, 

pojaśniał w drobne listki. 

 

I zniknęłaś - w swoim śpiewie. Zamilkliśmy. 

Ale odtąd zasłuchany, gdy pytam 

o mnie, 

od rośliny do słowa 

każdy pąk się wyraża kwieciście; 

kwiat rozkwita nagiej, ogromniej 

we wszechkwiat. 

(Gałąź wiśniowa 

przewinęła się do kwiatów od liści 

zwinniej, 

niż wiewiórka zdążyłaby się domyślić.) 

 

 a) Wypisz z wiersza podkreślone czasowniki w formie osobowej. Podaj, w jakim trybie 

zostały użyte i jakie są formy ich bezokoliczników. Pamiętając, że imiesłów 

przymiotnikowy czynny może być tworzony tylko od czasowników niedokonanych, a 

imiesłów przymiotnikowy bierny – od czasowników przechodnich (dokonanych i 

niedokonanych), dopisz te imiesłowy tam, gdzie to możliwe ze względu na normę 

językową. 

Czasownik tryb bezokolicznik  imiesłów 

czynny 

imiesłów bierny 

 b) Do jakiej części mowy należy podany wyraz, zaczerpnięty z wiersza Przybosia? 
zapatrzony  

 c) Jaki zwrot frazeologiczny został poetycko przetworzony we fragmencie „zmiótłbym 

śnieg z twojej ścieżki”? – Objaśnij znaczenie tego zwrotu 

 d) Objaśnij frazeologizm wyrażać się kwieciście 
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XLI  OLIMPIADA LITERATURY I JĘZYKA 
POLSKIEGO 

GRUPA A 

 

I.  

Przeanalizuj podane zdania i oceń ich poprawność, wpisując odpowiednie oznaczenie (oznaczenia) 
literowe. W zapisie stosuj wielkie litery. 
Uwaga: w każdym  zdaniu może być więcej niż jeden błąd lub może go nie być wcale.  
. 

ZDANIE    

W ubiegłym roku Kaliszanie uroczyście  obchodzili  dwustulecie Teatru   Miejskiego 

im. Wojciecha Bogusławskiego. 

 

Pomiędzy rzadkimi sosnami rosły krzewy, których nazwy nie umiem sobie 

przypomnieć. 

 

Podobno 40% osób, które zrywają z nałogiem palenia tytoniu wracają do niego już 

po roku. 

 

 Żywe promienie wiosennego słońca i świadomość, że oto wszystko wokół budzi się 

do życia dają nam energię, by raźnie zabrać się do wiosennych porządków. 

 

Książka Marcina Ziejki [Ziejko] przedstawia losy polskich Żydów przed i w czasie II 

wojny światowej. 

 

W  malcu dopatrywano się oznak wielkiego geniusza muzycznego.  

OZNACZENIA:  

A– zdanie poprawne;   B – błąd składniowy;    C – błąd fleksyjny;   

D – błąd słowotwórczy;  E – błąd leksykalny;   F – błąd interpunkcyjny;  

G – błąd ortograficzny. 

 

II.  

1. Określ przypadek i liczbę form wyróżnionych w siedemnastowiecznych tekstach. Podaj 
współczesną postać tego przypadka. 

Za nią wnet huczy dźwiękiem,  grzmi głosem zacności swojej: i nie odkłada innych rzeczy, gdy bywa słyszan 

głos jego. (Biblia Święta, Gdańsk 1632 [tzw. Biblia Gdańska], Hi 37, 3.) 

Ci wszyscy co pod niemi konie popostrzelano, pouchodzili żywo. (J. Ch. Pasek, Pamiętniki, 1656-1658.) 

forma  z XVII w.             przypadek i liczba                    forma współczesna 

słyszan   
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niemi   

 

2. Określ  znaczenie słowa zabawny w siedemnastowiecznym tekście.  

Kiedy krol szwedzki był zabawny wojną w Polszcze, wpadł [król duński] mu z wojskiem 

w Panstwo, bił, ścinał i zabijał. (J. Ch. Pasek, Pamiętniki, 1656-1658.) 

 

zabawny   ………………………………………………………………………………………………………………………..  

 

III. 

1. Podane niżej wyrazy podziel na trzy grupy: 

a) oceniające pozytywnie  
 

b) oceniające negatywnie c) w zależności od kontekstu 
mające wydźwięk pozytywny 
bądź negatywny 

 

 

 

  

 

sprytny, mężny, bezczelny, dumny, hojny, konformistyczny 

 

2. Z jednym z wyrazów zakwalifikowanych do grupy c) ułóż dwa zdania, aby wykazać, 

że ocena dodatnia bądź ujemna jest pochodną kontekstu, a nie znaczenia wyrazu.  

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………… 

 

IV. 

Do podanych związków frazeologicznych dopisz po jednym idiomie (należącym do 

polszczyzny ogólnej) o podobnym znaczeniu:  

 

[ktoś] jest cały w skowronkach [ktoś] ma kiełbie we łbie  
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V.   

Jakie stereotypowe własności zwierząt, do których odnoszą się podane niżej rzeczowniki,  

stanowią podstawę ich znaczeń przenośnych? 

 

orzeł (np. Orłem to on nie jest, ale daje sobie radę w szkole) – ……………………………………………………… 

jastrząb (np. Nowak należy do frakcji jastrzębi) – ……………..…………………….........................................  

kameleon (np. Kowalski to kameleon) –  …………………………………….………………………………………………….. 

VI. 

Zanalizuj podane wypowiedzenie złożone:  

1) wyodrębnij i ponumeruj wypowiedzenia składowe oraz sporządź wykres zależności między nimi, 

2) określ typy wypowiedzeń składowych. 

Kiedy w poszukiwaniu pudełka pasty do butów zajrzałem do stojącej na 

balkonie skrzyni, zezłościło mnie, że zobaczyłem w niej bezładnie porozrzucane 

stare kieszonkowe kalendarze, bo choć leżały tylko na wierzchu, w pierwszej 

chwili odniosłem wrażenie, iż jest ich niezliczone mnóstwo i wypełniają całą 

skrzynię.                                                                        (według Zbigniewa Mentzla)  
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VII. 

Wtedy paloną kawą pachniało w kredensie*, 
A zimne, świeże mleko, jak lody wanilią. 
Kiedy się, mrużąc oczy, orzeszynę trzęsie, 
Po gałęziach w olśnieniu pędzi liści milion. 
 
Żywiołem zachłyśnięty, zziajany w rozpędzie, 
Ileś pokrzyw posiekał, ile traw stratował! 
A kijem obtłukując szyszki i żołędzie 

Ileżeś mil po drzewach małpio przecwałował! 

 

I wszystko to w ognistej pamięci dziś błyska, 
Ciska się małe, szybkie, gorąco, daleko… 

I szczęście pachnie kawą. I chłoniesz je z bliska. 

A chłód w pokoju sączy waniliowe mleko.  

                                     (Julian Tuwim, Zapach szczęścia) 
                    * kredens – (przestarzałe) ‘pomieszczenie, w którym przechowuje się zastawę stołową  

                       i produkty spożywcze’ 

 

1.  Wypisz z wiersza zaimki  przysłowne i liczebne. .……………………….…………………………………………………                 

2.  Wypisz z wiersza imiesłowy przysłówkowe współczesne.  

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

3. Pamiętając, że imiesłowy przymiotnikowe bierne są tworzone od czasowników    

    przechodnich, określ, do jakiej części mowy należą słowa: 

    palona – ……………..................................    zachłyśnięty –..................................................................... 

4. Od jakiej podstawy utworzona została formacja słowotwórcza  olśnienie?  Objaśnij jej  znaczenie.  

    olśnienie – 

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

5. Wypisz z wiersza rym gramatyczny i określ, do jakiej części mowy należą tworzące go  wyrazy 

oraz w jakiej formie zostały użyte. 

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

6. Jaki układ rymów został zastosowany w wierszu Tuwima? 

…………………………………………………………………………………………………...………………………………………………………      
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7. Jaka figura poetycka została użyta w wyrażeniu „liści milion”? ………………………... ………………………… 
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XLI OLIMPIADA LITERATURY I JĘZYKA POLSKIEGO 

GRUPA B 

 

I.  

Przeanalizuj podane zdania i oceń ich poprawność, wpisując odpowiednie  oznaczenie (oznaczenia) 

literowe. W zapisie stosuj wielkie litery. 

Uwaga: w każdym  zdaniu może być więcej niż jeden błąd lub może go nie być wcale. 

  

ZDANIE    

15-letni Warszawiak – ofiara wypadku –  trafiła na zwolnienie lekarskie.  

  W ubiegłym roku obchodziliśmy dwusetną rocznicę urodzin Fryderyka Chopina.  

 Prowadzimy sprzedaż akcesorii samochodowych.  

Zważone mrozem pelargonie  wyglądały żałośnie.  

 Mówiąc  o  politycznym charakterze literatury oświeceniowej, specjalną w niej 

pozycję zajmuje twórczość Hugo Kołłątaja. 
 

OZNACZENIA:  

A– zdanie poprawne;   B – błąd składniowy;    C – błąd fleksyjny;   

D – błąd słowotwórczy;  E – błąd leksykalny;   F – błąd interpunkcyjny;  

G – błąd ortograficzny. 

 

II. 

3. Określ przypadek i liczbę form wyróżnionych w siedemnastowiecznych tekstach. Podaj 

współczesną postać tego przypadka. 

Gdy bitwa jest, ktoby się na łupach stanowił, ma być karan na poczciwości [tu = honorze] i na gardle. 

(Artykuły wojenne… królów… i hetmanów…. Różnymi czasy ustanowione, Nieśwież 1754). 

Gwoli Panu gdy weseli na powietrzu Archanieli. I my też z niemi pląsać będziemy. (J. Żabczyc, Symfonie 

anielskie, abo kolenda mieszkancom ziemskim, Kraków 1631.) 

forma  z XVII w. przypadek i liczba forma współczesna 

karan   

niemi   

 

4. Określ  znaczenie słowa impet w siedemnastowiecznym tekście.  



 
 

99 
 

Moskwa, swojej nie naszej wygadzając imprezie, na nasze prawe skrzydło pierwszy uczynili 

impet. (J. Ch. Pasek, Pamiętniki, 1656-1658.) 

 

 impet  ………………………………………………………………………………………………………………………………………  

III. 

1. Podane niżej wyrazy podziel na trzy grupy: 

a) oceniające pozytywnie  
 

b) oceniające negatywnie c) w zależności od kontekstu 
mające wydźwięk pozytywny 
bądź negatywny 

 

 

  

 

dzielny, pewny siebie, roztropny, posłuszny, tchórzliwy, oportunistyczny 

 

2. Z jednym z wyrazów zakwalifikowanych do grupy c) ułóż dwa zdania, aby wykazać, 

że ocena dodatnia bądź ujemna jest pochodną kontekstu, a nie znaczenia wyrazu.  

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………… 

IV. 

Do podanych związków frazeologicznych dopisz po jednym idiomie (należącym do 

polszczyzny ogólnej) o podobnym znaczeniu:  

 

[ktoś] bredzi jak Piekarski na 

mękach  

 

[ktoś] pada na nos  
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V.   

Jakie stereotypowe własności przedmiotów, do których odnoszą się podane niżej rzeczowniki, 

stanowią podstawę ich znaczeń przenośnych? 

 

korek (np. Wojtek utknął w korku) –   …………………..…………………….………………………………………………….. 

szlaban (np. Do wtorku masz szlaban na oglądanie telewizji) –  …………………...................................... 

filar (np. On jest filarem swojej rodziny) –  ………………….………….…………….…………………………….............. 

VI. 

Zanalizuj podane wypowiedzenie złożone:  

1) wyodrębnij i ponumeruj wypowiedzenia składowe oraz sporządź wykres zależności między nimi, 

2) określ typy wypowiedzeń składowych. 

Gdy w latach sześćdziesiątych znajdowałem co roku pod choinką swój ulubiony 

terminarz i otwierałem go,  zawsze kusiło mnie, żeby za pomocą tabelek 

stuletniego kalendarza na nowo przeprowadzać obliczenia, jakim dniem 

tygodnia będzie 1 stycznia roku dwutysięcznego, gdyż dzień ten był wtedy tak 

bardzo odległy, że wydawał się mi się nie do wyobrażenia i nie do przeżycia.                                                          

                                                                                             (według Zbigniewa Mentzla) 
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VII. 

Wtedy paloną kawą pachniało w kredensie*, 
A zimne, świeże mleko, jak lody wanilią. 
Kiedy się, mrużąc oczy, orzeszynę trzęsie, 
Po gałęziach w olśnieniu pędzi liści milion. 
 
Żywiołem zachłyśnięty, zziajany w rozpędzie, 
Ileś pokrzyw posiekał, ile traw stratował! 
A kijem obtłukując szyszki i żołędzie 

Ileżeś mil po drzewach małpio przecwałował! 
 
I wszystko to w ognistej pamięci dziś błyska, 
Ciska się małe, szybkie, gorąco, daleko… 

I szczęście pachnie kawą. I chłoniesz je z bliska. 
A chłód w pokoju sączy waniliowe mleko.  
                                     (Julian Tuwim, Zapach szczęścia) 

                    * kredens – (przestarzałe) ‘pomieszczenie, w którym przechowuje się zastawę stołową  
                       i produkty spożywcze’ 

1.  Wypisz z wiersza zaimki  przysłowne i liczebne. …………………………………………................................... 

2.  Wypisz z wiersza imiesłowy przysłówkowe współczesne.  

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

3. Pamiętając, że imiesłowy przymiotnikowe bierne są tworzone od czasowników   przechodnich, 

określ, do jakiej części mowy należą słowa: 

    palona – …………….................................   zziajany –...............................................................................                        

 4. Od jakiej podstawy utworzona została formacja słowotwórcza  chłód?  Objaśnij jej  znaczenie.   

   chłód – ………………………………………………………………………………………………………………………………………………                       

5. Wypisz z wiersza rym gramatyczny i określ, do jakiej części mowy należą tworzące go wyrazy 

oraz w jakiej formie zostały użyte. 

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

          

6. Jaki rozmiar wierszowy został użyty w utworze Tuwima? 

 

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

 

7. Jaka figura poetycka została użyta w zdaniu „szczęście pachnie kawą”? ………………………………………           
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XLII OLIMPIADA LITERATURY I JĘZYKA 
POLSKIEGO  

 

GRUPA A 

 

 

I. Przeczytaj uważnie poniższy komunikat prasowy. Cztery zdania wymagają 

korekty, ponieważ zawierają błędy składniowe polegające na zakłóceniu 

związków zgody lub rządu.  

 

1. Oceń zdania pod tym kątem, wybierając odpowiednią kwalifikację.  

 

2. Wypowiedzenia uznane za błędne popraw (wersję poprawioną zapisz pod 

analizowanym tekstem).  

 

 

Wczoraj rano w Warszawie na Marszałkowskiej doszło do tragicznego wypadku: na przejściu dla 

pieszych przy ul. Wspólnej zginęła pod kołami samochodu 6-letnia Marta F. (POPRAWNE/BŁĘDNE) 

Dziecko z psem szło chodnikiem ulicą Marszałkowską w stronę pl. Zbawiciela. (POPRAWNE/BŁĘDNE) 

Gdy dla pieszych zapaliło się światło  zielone, dziewczynka  nie  obejrzała  się, czy  nie  jedzie  żaden  

samochód, i weszła  na  pasy. (POPRAWNE/BŁĘDNE) Jakiś przechodzień – mężczyzna lat około 

trzydzieści – próbował w ostatniej chwili uchronić dziecko przed uderzeniem nadjeżdżającego z dużą 

prędkością opla. (POPRAWNE/BŁĘDNE) Dotknął ramię dziewczynki, ale było już za późno: samochód z 

impetem wjechał na pasy i ranił dziecko. (POPRAWNE/BŁĘDNE)  Kierowca  nie  zatrzymał  się,  lecz  

jechał  dalej    w  kierunku  Mokotowa. (POPRAWNE/BŁĘDNE) Większość świadków twierdziło, że nawet 

przyśpieszył. (POPRAWNE/BŁĘDNE) Pomoc zjawiła się po 5 minutach. (POPRAWNE/BŁĘDNE) Anna W. – 

lekarz pogotowia – przystąpił do reanimacji.(POPRAWNE/BŁĘDNE) Kilka minut później 

przyjechała policja. (POPRAWNE/BŁĘDNE) 

 

1)………………………………………………………………………………………………

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

…………………………………………………………………….. 

 

2)………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………. 

 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………….. 

 

3)………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………. 

 

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………. 

 

4)………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………. 

 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………… 

II. Przeczytaj fragmenty dwu przekładów I Listu św. Pawła do Tymoteusza (1Tm 1, 

9-10):  

 

Práwo *...+ nie iest położone ná spráwiedliwego, ále ná nie spráwiedliwe, y ná nieposłuszne, 

niezborne, y grzeszne, zbrodnie y pomázáne, oycoboyce, y mátkoboyce; wszeteczniki, (…), 

przedaoce ludzi, ktorych kradziezą dostaią, kłamce, krzywoprzysiężce. (Fabian Birkowski, 

1623) 

 

Otóż, prawa nie stanowi się dla sprawiedliwego, ale dla postępujących bezprawnie: 

nieposłusznych, bezbożnych i grzeszników, świętokradców i bluźnierców, ojcobójców i 
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matkobójców, morderców, rozpustników, (…) handlarzy ludźmi, kłamców, krzywoprzysiężców 

oraz tych, którzy czynią to, co sprzeciwia się zdrowej nauce. 

 

(przekład opracowany z inicjatywy Towarzystwa Świętego Pawła, 2005)  

1. Z obu fragmentów wypisz wyróżnione graficznie wyrazy wraz z przyimkami, z 

którymi się łączą. Określ przypadek i liczbę wypisanych rzeczowników oraz 

podaj współczesną formę rzeczownika wypisanego z przekładu Birkowskiego, 

zachowując użyty tam przypadek i liczbę.  

 

(przekł. z 1623 r.) 

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………… 

 

forma współczesna: 

…………………………………………………………………………………………………

……………… 

 

( przekł. z 2005 r.) 

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

…………………………………………… 

 

2. W jakich (różnych) przypadkach występują w obu tekstach formy rzeczownika 

LUDZIE? 

 

…………………………………………………………………………

 ………………………………………………………………………… 

 

III.  Do każdego z podanych wyrazów dopisz stosowny rzeczownik tak, by pokazać 

różnice znaczeniowe, jakie zachodzą między wyrazami w poszczególnych parach:  

 

a) familijny .................................. familiarny...................................... 
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b) 

wzorowy 

………………….......……… 

wzorcowy…………………...........

........ 

c) zaadoptować........................... zaadaptować.................................. 

 

 

IV. W podanych połączeniach zastąp „natrętny”, ogólnikowy przymiotnik 

precyzyjniejszymi określeniami. Unikaj powtarzania określeń w odpowiedziach. 

 

a) szeroki asortyment 

towarów.................................................................................................................

.........  

 

b) szerokie grono słuchaczy 

...............................................................................................................................  

 

c) szeroki aplauz 

...............................................................................................................................

.................  

 

V.  

1. Podane szeregi rzeczowników przyporządkuj wykresom, na których 

przedstawione zostały zależności między zakresami odniesienia trzech różnych słów.  

 

2. W każdym szeregu podkreśl wyraz o największym zakresie znaczeniowym. 

 

a) skromność, cecha, zaleta  

 

b) mężczyzna, student, blondyn  
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c) drzewo, dąb, buk  

 

I. II. III.
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VI. Zanalizuj podane wypowiedzenie złożone: 

 

1. Wyodrębnij i ponumeruj wypowiedzenia składowe oraz sporządź wykres 

zależności między nimi.  

 

2. Określ typy wypowiedzeń składowych.  

 

Wulgaryzację polszczyzny ogólnej obserwujemy od 1989 roku, więc ludzie mówią, iż w ten 

sposób płacimy za wolność, co niekiedy spotyka się z ripostą, że wulgarny język jest 

 

popłuczyną minionej epoki.    (według Jana Miodka) 

 

VII. 

 

 

Stanisław Barańczak 

 

Ze wstępu do rozmówek 

 

Celem jest mówić płynnie, choć w 

języku, który do końca będzie obcy. 

Ale co to znaczy 

 

mówić płynnie? To raczej mieć wzgląd 

na słuchaczy, niż przełamywać 

sztywność tej wyschłej tektury, języka 

w nietutejszej gębie. Rzecz w tym, 

żeby pozwolić im się przemknąć jak na 

wodnych nartach przez sztuczny staw 

rozmowy, cokolwiek jest warta jej 

głębia po kolana; aby bez potrzeby 

 

nie hamować ich zjazdu po zjeżdżalni 

słów 

 

w brodzik porozumienia; gdy rozmowa 

będzie sportem wodnym, gdy w swoim 

tęponosym pędzie ledwie muśnie 

powierzchnię obły ślizgacz-słuch, 
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gdy dna mu nie rozpruje kołek epitetu 

nieoczekiwanego, albo nagła rafa 

 

zwierzenia – słowem, kiedy słowo 

gładko trafia na słowo i zdań fala nie 

podnosi grzbietu ponad dopisujące 

zdrowie i tę wściekłą drożyznę i 

pogodę doprawdy dziś ładną, 

 

gdy mówisz to, co umiesz, nie to, co 

byś pragnął – na chwilę was opływa 

płytkiej unii ciepło 

 

i w pluskaniu podmiotów, chlupocie 

orzeczeń nareszcie zapominasz o tym, 

że ruch warg może być nieraz – bywał 

nieraz – wart 

 

coś więcej; mówić płynnie, to 

rozumieć, że się nie opłaca z kimś 

schodzić pod powierzchnię słów cudzej 

czy własnej mowy – choćbyś jak 

najbieglej 

 

wiódł go przez ciemne głębie, zawsze 

w dole zblednie odstraszająco 

piaszczyste i biedne 

 

dno obcości, przybyszu. Godzisz się? 

To mów. 
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1. Objaśnij znaczenie wyrazu rozmówki, użytego w tytule wiersza. 

 

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

......................................................................... 

 

Jakiego znaczenia nabiera to słowo w wierszu 

Barańczaka?.................................................…………………………….. 

 

2. Objaśnij znaczenia przymiotnika płynny w języku polskim i zilustruj je przykładami. 

 

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

………………………………..…………………………… 

 

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

…..………………………………………………………… 

 

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

…………………………………………………………… 

 

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

…………………………………………………………… 

 

3. Wymień jedno z wyrażeń, które określają mało treściwy sposób mówienia, a odwołują 

się do pojęć związanych z 

wodą.……………………………………………………………………………………………

……………………………………………… 

 

4. Wypisz z wiersza metaforyczne określenie 

rozmowy..………………………………….................................................. 
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Podaj przynajmniej jedną cechę rozmów, o których mowa w wierszu Barańczaka – 

cechę uwydatnioną przez użytą w wierszu 

metaforę.………………………………………………………………………………………

…………………………………………. 

 

5. Wypisz z wiersza jeden wyraz onomatopeiczny określający użycie części zdań w 

rozmowie w języku 

obcym……………………..……………………………………………………………………

…………………………………………………………………… 

 

6. Wypisz z wiersza wyraz będący nazwą cudzoziemca i objaśnij jego znaczenie, 

analizując budowę słowotwórczą tego wyrazu. 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………… 

 

Wymień 3 inne nazwy z grupy synonimów oznaczających osoby, które przenoszą się na 

stałe do obcego kraju (uwzględnij różne perspektywy, z jakich te osoby są ujmowane, i 

różne powody opuszczania przez nie ojczyzny). 

 

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

…………………………………………………………….. 

 

 

7. Wypisz z wiersza rym gramatyczny. 

…………………………………………………………………………………………………

…………….. 
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XLII OLIMPIADA LITERATURY I JĘZYKA POLSKIEGO 

GRUPA B 

 
 
I.  

1. Przeczytaj uważnie poniższy komunikat prasowy. Cztery zdania wymagają korekty, 

ponieważ   
zawierają błędy składniowe polegające na zakłóceniu związków zgody lub rządu. 

3. Oceń zdania pod tym kątem, wybierając odpowiednią kwalifikację.  

4. Wypowiedzenia uznane za błędne popraw (wersję poprawioną zapisz pod 

analizowanym tekstem).  
 

 
Wczoraj rano w Warszawie na Marszałkowskiej doszło do tragicznego wypadku: na przejściu dla 

pieszych przy ul. Wspólnej zginęła pod kołami samochodu 6-letnia Marta F. (POPRAWNE/BŁĘDNE) 

Dziecko z psem szli chodnikiem ulicą Marszałkowską w stronę pl. Zbawiciela. (POPRAWNE/BŁĘDNE) 

Gdy dla pieszych zapaliło się światło zielone, dziewczynka, nie obejrzawszy się, czy nie jedzie żaden 

samochód, weszła na pasy. (POPRAWNE/BŁĘDNE) Jakiś przechodzień – mężczyzna lat około 

trzydziestu – próbował w ostatniej chwili uchronić dziecko od uderzenia nadjeżdżającego z dużą 

prędkością opla. (POPRAWNE/BŁĘDNE) 
 

Dotknął ramienia dziewczynki, ale było już za późno: samochód z impetem wjechał na pasy i ranił 

dziecko. (POPRAWNE/BŁĘDNE) Kierowca nie zatrzymał się, lecz jechał dalej w kierunku na dzielnicę 

Mokotów. (POPRAWNE/ BŁĘDNE) Większość świadków twierdziło, że nawet przyśpieszył. 

(POPRAWNE/ 
 

BŁĘDNE) Pomoc zjawiła się po 5 minutach. (POPRAWNE/BŁĘDNE) Anna W. – lekarz pogotowia – 

przystąpił do reanimacji. (POPRAWNE/BŁĘDNE) Po kilku minutach przyjechała policja. 

(POPRAWNE/BŁĘDNE) 

 
 

1)…………………………………………………………………………………………………

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

…………………………………………………………………..  
2)…………………………………………………………………………………………………

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

…………………………………………………………………..  
3)…………………………………………………………………………………………………

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

…………………………………………………………………..  
4)…………………………………………………………………………………………………

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

………………………………………………………………….. 
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II. Przeczytaj fragmenty dwu przekładów I Listu św. Pawła do Tymoteusza (1Tm 1, 

9-10):  
 
 

Práwo *...+ nie iest położone ná spráwiedliwego, ále ná nie spráwiedliwe, y ná nieposłuszne, 

niezborne, y grzeszne, zbrodnie y pomázáne, oycoboyce, y mátkoboyce; wszeteczniki, (…), 

przedaoce ludzi, ktorych kradziezą dostaią, kłamce, krzywoprzysiężce. (Fabian Birkowski, 

1623) 

 

Otóż, prawa nie stanowi się dla sprawiedliwego, ale dla postępujących bezprawnie: 

nieposłusznych, bezbożnych i grzeszników, świętokradców i bluźnierców, ojcobójców i 

matkobójców, morderców, rozpustników, (…) handlarzy ludźmi, kłamców, 

krzywoprzysiężców oraz tych, którzy czynią to, co sprzeciwia się zdrowej nauce.  
(przekład opracowany z inicjatywy Towarzystwa Świętego 

Pawła, 2005) 
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2. Z obu fragmentów wypisz wyróżnione graficznie wyrazy wraz z przyimkami, 

z którymi się łączą. Określ przypadek i liczbę wypisanych rzeczowników oraz 

podaj współczesną formę rzeczownika wypisanego z przekładu Birkowskiego, 

zachowując użyty tam przypadek i liczbę.  

 

(przekł. z 1623 r.) 

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………… 

 

forma współczesna: 

…………………………………………………………………………………

……………………………… 

 

( przekł. z 2005 r.) 

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

…………………………………………… 

 

2. W jakich (różnych) przypadkach występują w obu tekstach formy rzeczownika 

PRAWO? 

 

…………………………………………………………………………

 …………………………………………………

……………………… 
 

 
III. Do każdego z podanych wyrazów dopisz stosowny rzeczownik tak, by pokazać 
różnice znaczeniowe, jakie zachodzą między wyrazami w poszczególnych parach:  
 

a) uzyskać..................................... 

pozyskać.....................................

.......... 

b) reprezentatywny....................... 

reprezentacyjny..........................

........ 

c) efektywny................................. 

efektowny....................................

......... 
 
 
IV. W podanych połączeniach zastąp „natrętny”, ogólnikowy przymiotnik 

precyzyjniejszymi określeniami. Unikaj powtarzania określeń w odpowiedziach. 
 
B wysoka 

forma………………………………………………………………………………………

……………………………………….  
 
C wysoka 

frekwencja…………………………………………………………………………………

…………………………………….  
 
D wysoki wzrost poparcia 

społecznego…………………………………………………………………………………

……….  
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V. 1. Podane szeregi rzeczowników przyporządkuj wykresom, na których 

przedstawione zostały zależności między zakresami odniesienia trzech różnych 
słów.  

 

2. W każdym szeregu podkreśl wyraz o największym zakresie znaczeniowym.  
 
a) kobieta, szatynka, nauczycielka  

b) kwiat, stokrotka, tulipan  

c) opryskliwość, cecha, wada   
I. II. III. 
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VI. Zanalizuj podane wypowiedzenie złożone: 
 

1. Wyodrębnij i ponumeruj wypowiedzenia składowe oraz sporządź wykres 

zależności między nimi.  
 

2. Określ typy wypowiedzeń składowych.  

 

Agresja w języku polityki jest pochodną takiego nastawienia, że nie toleruje się 

odmiennych poglądów i przyznaje rację jedynie sobie, nad czym ubolewam, bo to 

prowadzi do braku poszanowania drugiego człowieka. (według Jana Miodka) 

 
 
 
VII. 
 
Stanisław Barańczak 

 

Ze wstępu do rozmówek 

 

Celem jest mówić płynnie, choć w 

języku, który do końca będzie obcy. 

Ale co to znaczy 

 

mówić płynnie? To raczej mieć wzgląd 

na słuchaczy, niż przełamywać 

sztywność tej wyschłej tektury, języka 

w nietutejszej gębie. Rzecz w tym, 

żeby pozwolić im się przemknąć jak 

na wodnych nartach przez sztuczny 

staw rozmowy, cokolwiek jest warta 

jej głębia po kolana; aby bez potrzeby 

 

nie hamować ich zjazdu po zjeżdżalni 

słów 

 

w brodzik porozumienia; gdy 

rozmowa będzie sportem wodnym, 

gdy w swoim tęponosym pędzie 

ledwie muśnie powierzchnię obły 

ślizgacz-słuch, 

 

 

 

gdy dna mu nie rozpruje kołek epitetu 

nieoczekiwanego, albo nagła rafa 

 

zwierzenia – słowem, kiedy słowo 

gładko trafia na słowo i zdań fala nie 

podnosi grzbietu ponad dopisujące 

zdrowie i tę wściekłą drożyznę i pogodę 

doprawdy dziś ładną, 

 

gdy mówisz to, co umiesz, nie to, co byś 

pragnął – na chwilę was opływa płytkiej 

unii ciepło 

 

i w pluskaniu podmiotów, chlupocie 

orzeczeń nareszcie zapominasz o tym, 

że ruch warg może być nieraz – bywał 

nieraz – wart 

 

coś więcej; mówić płynnie, to rozumieć, 

że się nie opłaca z kimś schodzić pod 

powierzchnię słów cudzej czy własnej 

mowy – choćbyś jak najbieglej 

 

wiódł go przez ciemne głębie, zawsze w 

dole zblednie odstraszająco piaszczyste 

i biedne 

 

dno obcości, przybyszu. Godzisz się? 

To mów. 
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1. Objaśnij znaczenie wyrazu rozmówki, użytego w tytule wiersza. 

 

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

........................................................................... 

 

Jakiego znaczenia nabiera to słowo w wierszu 

Barańczaka?.................................................………………………………. 

 

2. Objaśnij znaczenia przymiotnika płynny w języku polskim i zilustruj je przykładami. 

 

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

…………………………………………………………….. 

 

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

…………………………………………………………….. 

 

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

……………………………………………………………. 

 

3. Wymień jedno z wyrażeń, które określają mało treściwy sposób mówienia, a odwołują 

się do pojęć związanych z 

wodą.……………………………………………………………………………………………

………………………………………………..  

 
4. Wypisz z wiersza metaforyczne określenie porozumienia. 

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

 

Podaj przynajmniej jedną cechę porozumienia, o którym mowa w wierszu Barańczaka 

– cechę uwydatnioną 
 
przez użytą w wierszu 

metaforę.………………………………………………………………………………………

………………………………. 

 

5. Wypisz z wiersza jeden z wyrazów onomatopeicznych określających użycie części 

zdao w rozmowie w języku obcym. 

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

……………………………………………….  

 

6. Wypisz z wiersza wyraz będący nazwą cudzoziemca i objaśnij jego znaczenie, 

analizując budowę słowotwórczą tego wyrazu. 

…………………………………………………………………………………………………

………………………….  
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Wymień 3 inne nazwy z grupy synonimów oznaczających osoby, które przenoszą się na 

stałe do obcego kraju (uwzględnij różne perspektywy, z jakich te osoby są ujmowane, i 

różne powody opuszczania przez nie ojczyzny). 

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

............................ 

 
7. Wypisz z wiersza jeden przykład rymu męskiego. 

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

 


