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Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Języka Polskiego 

w roku szkolnym 2020/2021 
 

Stopień szkolny 
I. Treści kształcenia.  
Uczeń  
1) określa: 
 a) tematykę oraz problematykę utworu; 
 b) nadawcę i odbiorcę (adresata) wypowiedzi.  
2) rozpoznaje cechy:  
a) epiki oraz liryki; 
 b) dialogu, opowiadania, opisu;  
c) mitu, powieści sensacyjnej i kryminalnej, opowiadania, dziennika, pamiętnika;  
3) zna pojecie aktu komunikacji językowej oraz jego składowe (komunikat, nadawca, odbiorca, kod, 
kontekst, kontakt).  
4) analizuje i interpretuje teksty literackie oraz inne teksty kultury, w tym ikoniczne (np.: obraz, 
plakat, rzeźba, grafika).  
5) identyfikuje tekst jako komunikat; rozróżnia typy tekstów: informacyjny, publicystyczny, ikoniczny, 
reklamowy.  
6) wyróżnia elementy świata przedstawionego w utworze, w tym: zdarzenia, sytuacje, wątki (główne, 
poboczne), postacie (pierwszoplanowe, drugoplanowe, epizodyczne), określa czas i miejsce 
przedstawionych zdarzeń, wskazuje zależności między zdarzeniami. 
7) odróżnia informacje o faktach od opinii.  
8) porównuje utwory literackie lub ich fragmenty pod względem treści i formy.  
9) wyodrębnia obrazy poetyckie w utworach lirycznych.  
10) charakteryzuje osobę mówiącą w wierszu (podmiot liryczny), narratora, bohaterów.  
11) rozpoznaje metaforę, ożywienie, uosobienie, porównanie, epitet, wyraz dźwiękonaśladowczy, 
powtórzenie, anaforę, pytanie retoryczne oraz określa ich funkcje.  
12) rozpoznaje fikcję literacką; rozróżnia elementy realistyczne i fantastyczne w utworach.  
13) określa funkcje elementów konstrukcyjnych utworu literackiego, w tym: tytułu, podtytułu, motta, 
puenty.  
14) wskazuje w utworach literackich elementy budowy akcji: ekspozycję, zawiązanie akcji, rozwój 
akcji, punkt kulminacyjny, rozwiązanie akcji.  
15) wskazuje elementy rytmizujące wypowiedź, w tym: wers, rym, strofę, refren.  
16) rozróżnia wiersz biały od rymowanego.  
17) rozróżnia synonimy, antonimy, rozumie ich funkcje w tekście i stosuje je we własnych 
wypowiedziach.  
18) rozpoznaje w tekście literackim symbol, alegorię i określa ich funkcje.  
19) zna i stosuje związki frazeologiczne związane z wybranymi mitami.  
20) rozumie, na czym polega etykieta językowa i stosuje jej zasady. 
21) wykorzystuje wiedzę o języku :  
a) rozpoznaje wypowiedzenia oznajmujące, pytające, rozkazujące;  
b) rozpoznaje zdania pojedyncze rozwinięte i nierozwinięte, zdania złożone, równoważniki zdania, 
zdania bezpodmiotowe;  
c) buduje wskazane w punktach 21a) oraz 21b) wypowiedzenia i je przekształca;  
d) wskazuje i tworzy różne typy podmiotu i orzeczenia, przydawki, dopełnienia i okolicznika;  
e) rozróżnia odmienne i nieodmienne części mowy; 
 f) rozpoznaje formy przypadków, liczby, osoby, czasu, trybu, strony i rodzaju gramatycznego 
odmiennych części mowy i określa ich funkcje w wypowiedzi;  
g) stopniuje przymiotniki i przysłówki;  
h) oddziela temat fleksyjny od końcówki; 



 i) wskazuje oboczności oraz tematy oboczne w odmianie rzeczownika;  
j) stosuje poprawne formy gramatyczne wyrazów odmiennych;  
k) odróżnia czasowniki dokonane od niedokonanych, rozpoznaje nieosobowe formy czasownika 
(zakończone na -no, -to, bezokoliczniki, konstrukcje z „się”);  
l) rozumie znaczenie oraz funkcje czasowników osobowych i nieosobowych; 
 ł) rozpoznaje imiesłowy przymiotnikowe czynne i bierne, tworzy je oraz określa ich funkcje w tekście; 
 m) poprawnie używa czasowników w trybach: orzekającym, przypuszczającym oraz rozkazującym; 
 n) stosuje konstrukcję stron czynnej oraz biernej czasownika, przekształca czasowniki ze strony 
czynnej na bierną i odwrotnie odpowiednio do celu oraz intencji wypowiedzi; 
 o) wskazuje w wyrazie głoski, litery i sylaby;  
p) rozpoznaje rodzinę wyrazów, tworzy wyrazy pochodne; 
 q) rozpoznaje rodzaje skrótowców i skrótów wyrazowych oraz stosuje je w praktyce. 
22) tworzy wypowiedź pisemną w następujących formach gatunkowych: 
 a) opowiadanie;  
b) opis;  
c) list prywatny i oficjalny;  
d) ogłoszenie; 
 e) podziękowania; 
 f) gratulacje; 
 g) zaproszenie,  
h) przemówienie; 
 i) sprawozdanie; 
 j) pamiętnik, dziennik; 
 k) charakterystyka postaci;  
l) notatka w różnej formie (np. notatka encyklopedyczna, plan).  
23) formułuje tezę, dobiera argumenty, układa kontrargumenty, uzasadnia swoje stanowisko.  
24)sporządza odtwórcze i twórcze plany ramowy oraz szczegółowy.  
25) zna zasady budowania akapitów i stosuje je, tworząc wypowiedź pisemną. 
 26)stosuje środki językowe wzbogacające styl wypowiedzi, rozpoznaje je i nazywa, np.: porównania, 
funkcjonalne powtórzenia, wyolbrzymienia.  
27) zna i stosuje reguły ortografii oraz interpunkcji.  
28) korzysta ze słowników: ortograficznego, języka polskiego, wyrazów obcych, synonimów, 
frazeologicznego, encyklopedii oraz wyszukuje informacje w Internecie. 
 
Konkurs przedmiotowy z języka polskiego obejmuje lektury obowiązkowe: 
- dla klas 7:  
• Felix, Net i Nika oraz Gang Niewidzialnych Ludzi – Rafał Kosik 
• Akademia Pana Kleksa – Jan Brzechwa 
• Biblia: stworzenie świata i człowieka oraz wybrane przypowieści ewangeliczne, w tym o siewcy, o 

talentach, o pannach roztropnych, miłosiernym Samarytaninie 
• Chłopcy z Placu Broni, Ferenc Molnar 
• Hobbit, czyli tam i z powrotem, John Ronald Reuel Tolkien 
• Kajko i Kokosz. Szkoła latania (komiks) – Janusz Christa 
• Katarynka, Bolesław Prus 
• Mikołajek (wybór opowiadań) – René Goscinny, Jean-Jacques Sempé 
• Mazurek Dąbrowskiego – Józef Wybicki 
• Opowieści z Narnii. Lew, czarownica i stara szafa – Clive Staples Lewis 
• Powrót taty, Pani Twardowska, Pan Tadeusz (fragmenty, w tym: opisy, zwyczaje i obyczaje, 

polowanie i koncert Wojskiego) – Adam Mickiewicz 
• W pamiętniku Zofii Bobrówny – Juliusz Słowacki 
• W pustyni i w puszczy – Henryk Sienkiewicz 



• Wybrane mity greckie, w tym mit o powstaniu świata oraz mity o: Prometeuszu, Syzyfie, Demeter 
i Korze, Dedalu i Ikarze, Heraklesie, Tezeuszu i Ariadnie, Orfeuszu i Eurydyce 

• Wybrane podania i legendy polskie, w tym o Lechu, Piaście, Kraku i Wandzie 
• Wybrane baśnie polskie i europejskie, w tym: Charles Perrault, Kopciuszek, Aleksander Puszkin, 

Bajka o rybaku i rybce 
• Wybrane wiersze Władysława Bełzy, Jana Brzechwy, Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, 

Zbigniewa Herberta, Anny Kamieńskiej, Joanny Kulmowej, Adama Mickiewicza, Czesława Miłosza, 
Tadeusza Różewicza, Juliusza Słowackiego, Leopolda Staffa, Juliana Tuwima, Jana Twardowskiego 
oraz pieśni i piosenki patriotyczne 

• Wybrane bajki – Ignacy Krasicki 
- dla klas 8: 
• Artysta – Sławomir Mrożek 
• Balladyna – Juliusz Słowacki 
• Kamienie na szaniec – Aleksander Kamiński 
• Mały Książę – Antoine de Saint-Exupéry 
• Opowieść wigilijna – Charles Dickens 
• Reduta Ordona, Śmierć Pułkownika, Świtezianka, II część Dziadów, wybrany utwór z cyklu Sonety 

krymskie, Pan Tadeusz (całość) – Adam Mickiewicz 
• Syzyfowe prace – Stefan Żeromski 
• Quo vadis, Latarnik – Henryk Sienkiewicz; 
• Wybór fraszek, pieśni i trenów, w tym tren I, V, VII i VIII – Jan Kochanowski 
• Wybrane wiersze poetów wskazanych w klasach IV–VI, a ponadto Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, 

Stanisława Barańczaka, Cypriana Norwida, Bolesława Leśmiana, Mariana Hemara, Jarosława 
Marka Rymkiewicza, Wisławy Szymborskiej, Kazimierza Wierzyńskiego, Jana Lechonia, Jerzego 
Lieberta oraz fraszki Jana Sztaudyngera i aforyzmy Stanisława Jerzego Leca 

• Zemsta – Aleksander Fredro 
• Żona modna – Ignacy Krasicki 
• Ziele na kraterze (fragmenty), Tędy i owędy (wybrany reportaż) – Melchior Wańkowicz 


