
 

 

 
 

 

 

                                                                                 

 

A może wokół człowieka stale dzieją się rzeczy niezwykłe, lecz on ich nie widzi, 

zajęty swoimi ludzkimi sprawami? 
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TEST  
 

Przeczytaj Tekst A i wykonaj zadania 1-12. 

Tekst A 

 

Całą zimę Dziecko uczyło się pod okiem Czarownicy. W dzień odczytywało litery alfabetu, a 

wkrótce potem całe teksty z wielkiej księgi, wyjętej z worka – zaś w nocy, gdy spało, Opiekunka kładła na 

jego głowie swoje dłonie i mamrotała coś pod nosem. Każdy dzień posuwał naukę naprzód o dni 

przynajmniej kilka, jeśli nie kilkanaście. W ciągu niecałego miesiąca Dziecko opanowało płynnie czytanie, 

pisanie, liczenie. Teraz czytało już swobodnie wielką, zniszczoną Księgę Czarownicy. 

Była to najdziwniejsza księga świata, ale Dziecko – dla którego była ona w ogóle pierwszą książką 

w życiu – nie wiedziało o tym. Kto wie, może sądziło nawet, że wszystkie książki są takie... ? 

Czarownica śledziła je, gdy rozczytywało się w pożółkłych, zetlałych stronicach – i uśmiechała się 

do siebie wąskimi wargami. Raz nawet roześmiała się głośno – i jakby z triumfem. 

Dziecko czytało właśnie króciutki rozdział Wielkiej Księgi, zatytułowany: „Magiczne 

przeobrażenia”. Nieznany autor wyjaśniał w nim, jakie zaklęcia należy wyszeptać i jakie ruchy rąk 

wykonać, by przeobrazić na przykład mysz w jabłko lub pająka w kłębek wełny. Czarownica obserwowała 

czujnie, jak Dziecko bezgłośnie porusza wargami, jak mamrocze szeptem słowa zaklęcia, a potem wykonuje 

nieporadnie określone ruchy rąk. Bystre oczy Czarownicy dostrzegły na stole małego pajączka. 

...pajączek swobodnie kroczył na wysokich nóżkach po ogromnej dla niego przestrzeni stołu. 

Dziecko mamrotało świeżo wyuczone zaklęcia i czyniło dziwne gesty rękami – a pajączek szedł... Ruchy 

jego rąk były coraz mniej nieporadne i bardziej płynne, a mamrotane słowa szybsze – a pajączek coraz 

prędzej zbliżał się do krawędzi stołu. Dziecko nadal próbowało nowej sztuki, pajączek już dobiegł 

krawędzi... zaraz spadnie lub opuści się wolno na długiej, pajęczej nitce... Czarownica nie spuszczała z 

Dziecka szarych oczu... a pajączek biegł... biegł... biegł... I NAGLE STOCZYŁ SIĘ ZE STOŁU JAKO 

MAŁY KŁĘBEK WŁÓCZKI! I wówczas to Czarownica wybuchnęła niemal triumfalnym śmiechem. 

Jednak zaraz rzekła surowo: 

– A teraz odczaruj pajączka z powrotem... 

– Nie chcę – odparło Dziecko. – Z tej włóczki można zrobić coś ładnego... Pomponik albo laleczkę. 

– To nie jest włóczka. To mały, żywy pajączek. I musisz wrócić mu życie – rzekła z naciskiem 

Czarownica.  

– Nie umiem – odparło niechętnie Dziecko, nie spuszczając łakomego wzroku z kolorowego kłębka. 

– To mi się bardziej podoba. 

– A jednak z powrotem przeobrazisz włóczkę w pajączka – powiedziała twardo Czarownica.  

Mały, barwny kłębek leżał nieruchomo koło nogi stołu przez cały dzień, nim Dziecko – szukając 

wśród pożółkłych stronic Wielkiej Księgi – odnalazło rozdział o odczarowaniu przeobrażonych 

przedmiotów i istot. Tym razem niemal w godzinę opanowało nową sztukę – i wkrótce mały pajączek skrył 

się w szparze podłogi. (…) 

Od tego czasu Dziecko, niemal co dzień, dla zabawy, przemieniało coś w coś – na przykład łyżkę w 

małą, zwinną jaszczurkę lub muchę w kręcącą się szybko srebrną kuleczkę, albo grzebień w niedużego jeża. 

Ale natychmiast, pod wpływem surowego spojrzenia Czarownicy odczarowywało przedmioty i zwierzęta. 

– Czy nigdy nie będę mogła zostawić ich zaczarowanych? – spytało raz z gniewnym zawodem. 

– Nigdy. Nie wolno działać przeciw Matce Naturze. Wyjątek stanowi jedynie sytuacja, gdy trzeba 

uratować czyjeś życie – odparła Czarownica. 

Dorota Terakowska, fragment powieści Córka czarownic  
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1. Zaznacz trzy poprawne odpowiedzi. 

Księga Czarownicy: 

A. była napisana przez znanego pisarza; 

B. składała się z różnych rozdziałów; 

C. zawierała zestaw ćwiczeń gimnastycznych; 

D. umożliwiała dokonywanie niesamowitych rzeczy; 

E. została wypożyczona z biblioteki; 

F. miała kartki zniszczone przez czas. 

1,5 punktu  

2.  Wypełnij podaną tabelkę, aby uzasadnić, że przekształcanie przedmiotów i istot żywych, których 

dokonywało Dziecko, polegało na pewnym ich podobieństwie. 

 

 Co?  W co zamienione? Co je łączy? 

1.  kłębek włóczki  

2.   ostrość 

3.  mucha   

4.    podłużny kształt 

4 punkty 

3. Przyjrzyj się zachowaniu Czarownicy i Dziecka oraz uzasadnij słuszność następujących określeń. 

Czarownica jest opiekuńcza, bo (A) ____________________________________________________  oraz 

czujna i spostrzegawcza, gdyż (B) _________________________________________________ . Wyróżnia 

się mądrością życiową, o czym świadczy to, że (C)_____________________________________________ . 

Dziecko jest bystre i zdolne, gdyż (D) ______________________________________________________, a 

także cechuje je upór, bo (E) ______________________________________________________________ i 

pomysłowość, o czym świadczy to, że (F) ____________________________________________________ . 

6 punktów 

4. Przy każdym stwierdzeniu napisz TAK lub NIE  

 

A. Czarownica uczyła Dziecko życia w zgodzie z naturą – _______ 

B. Czarownica przekonywała, że nie mamy prawa skrzywdzić nawet najmniejszego stworzenia – _____ 

C. Dziecko nigdy nie odczarowywało przeobrażonych przedmiotów i istot – _______ 

D. Dziecko uzupełniało treść Wielkiej Księgi nowymi rozdziałami – _______ 

2 punkty 
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5. Wybierz najtrafniejszy tytuł, który pasowałby do podanego fragmentu i najlepiej odzwierciedlał jego 

główną myśl.  

A. Magiczne sztuczki opiekunki 

B. Nauka odpowiedzialności  

C. Nauka czytania 

1 punkt 

6. Od podanych bezokoliczników utwórz wskazane formy czasowników. Wpisz je do tabeli.  

Bezokolicznik Forma czasownika Utworzony czasownik 

posuwać się 1. os. lp r. m. cz. przeszły  

kłaść 2. os. lp r. ż. cz. przeszły  

uczyć się 3. os. lm r. nm.-os. cz. przeszły  

1,5 punktu 

7. Podane liczby zapisz słowami, dostosowując ich formę do rzeczowników. 

 

A. (20) _________________________________________ stronic rozdziału książki. 

B. (32) _________________________________________ litery alfabetu polskiego. 

C. (50) _________________________________________ ruchów rąk nad przedmiotem. 

D. (2) __________________________________________ wpatrzonych oczu.  

2 punkty 

8. Wyróżnione wyrazy zastąp synonimem lub zwrotem synonimicznym. 

A. Mamrotała coś pod nosem –__________________________________ 

B. Czarownica śledziła – _______________________________________ 

C. Oczy Czarownicy dostrzegły – _______________________________ 

D. Rzekła z naciskiem Czarownica – _____________________________ 

2 punkty 

9. Wyjaśnij, używając pełnych zdań (1-2), jak rozumiesz wypowiedź Czarownicy: „Nie wolno działać 

przeciw Matce Naturze“.  

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________________  

2 punkty 
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10. Z podanego cytatu wypisz po jednym przykładzie wskazanego środka artystycznego.  

(…) pajączek swobodnie kroczył na wysokich nóżkach po ogromnej dla niego przestrzeni stołu.  

 Nazwa środka artystycznego Przykład 

A. Personifikacja  

B. Zdrobnienie  

C. Epitet (wraz z wyrazem określanym)  

1,5 punktu 

 

11. Dokonaj zwięzłego streszczenia podanego dialogu Czarownicy z Dzieckiem, usuwając mowę 

niezależną. 

Jednak zaraz rzekła [Czarownica] surowo: 

– A teraz odczaruj pajączka z powrotem... 

– Nie chcę – odparło Dziecko. – Z tej włóczki można zrobić coś ładnego... Pomponik albo laleczkę. 

– To nie jest włóczka. To mały, żywy pajączek. I musisz wrócić mu życie – rzekła z naciskiem Czarownica.  

– Nie umiem – odparło niechętnie Dziecko, nie spuszczając łakomego wzroku z kolorowego kłębka. – To mi 

się bardziej podoba. 

– A jednak z powrotem przeobrazisz włóczkę w pajączka – powiedziała twardo Czarownica.  

 

Streszczenie dialogu: 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________________ 

5 punktów 

12. Uzupełnij podany tekst przykładami z Tekstu A. 

Córka czarownic jest to powieść fantastyczna dla młodzieży. W podanym fragmencie występują elementy 

realistyczne: istoty żywe np. (A) _______________ i sytuacje, np. (B) ______________________________  

_________________________ . Przeplatają się one z elementami fantastycznymi: postacią (C)___________ 

i sytuacją (D) ________________________________________________________. Pojawiają się motywy 

charakterystyczne dla baśni, np. motyw (E) ______________. Autorka chętnie wprowadza wątki 

fantastyczne, pokazując, że życie jest o wiele bogatsze od tego, co dostrzegamy. 

2,5 punktów 

Suma punktów za zadania 1-12 (maks. 31 punkt):  

 



Zadania VIII Miniolimpiady Języka Polskiego dla uczniów klas 8-ych  Jaszuny, 10 maja  2019 r. 

5 
 

 

Przeczytaj Tekst B i wykonaj zadania 13-18. 

Tekst B 

Polowanie na geny 

Nowe techniki medyczne już wkrótce pozwolą nam 

na regenerowanie kończyn czy leczenie chorób 

psychicznych poprzez przeszczepy szpiku – mówi 

noblista prof. Mario Capecchi. 

Małgorzata Brączyk: Otrzymał pan Nobla za technikę 

manipulowania mysimi genami. Jaki to ma związek z 

ludźmi? 

Prof. Mario Capecchi: Większy, niż mogłoby się 

wydawać. Myszy i ludzie mają niemal identyczny 

genom. Na gryzoniach możemy swobodnie prowadzić 

eksperymenty, które pozwalają nam na opracowanie 

lepszych metod diagnostyki i leczenia. 

 

Capecchi – czyt. Kapeczi; genetyk i biolog z Utah 

University, laureat w 2007 r. Nagrody Nobla w 

dziedzinie fizjologii i medycyny 

Dzięki manipulacjom genetycznym stworzyliśmy ponad 500 mysich modeli ludzkich chorób, takich jak 

nowotwory, schorzenia kardiologiczne, itp. (...) 

M.B.: Ostatnio zadziwił pan świat naukowy odkryciem, że choroby neuropsychiatryczne1 można wyleczyć, 

przeszczepiając szpik kostny. 

M.C.: Naukowcy od dawna widzieli związek między depresją, autyzmem czy schizofrenią2 a osłabieniem 

odporności organizmu. Nie wiadomo było jednak, na czym ten związek polega – czy choroby psychiczne 

wpływają na osłabienie układu immunologicznego, czy też odwrotnie. Nasze doświadczenia pokazały, że 

defekty odpornościowe powodują zaburzenia zachowania. Obserwując przez 24 godziny na dobę myszy z 

wyłączonym na etapie zarodkowym genem Hoxb8, zauważyliśmy, że zaczęły się bardzo dziwnie 

zachowywać – były nie tylko niespokojne, ale bez przerwy czyściły swoje futerko, do tego stopnia, że 

wycierały sobie sierść i raniły się do krwi. Czyściły też futerka innym myszom w klatce. Do złudzenia 

przypominały zachowania ludzi cierpiących na (...) nerwice natręctw. (...) Po przeszczepie szpiku kostnego 

od myszy zdrowych problem zniknął. (...) 

M.B.: Przeszczep szpiku nie budzi jednak większych kontrowersji. Co innego manipulowanie3 genami. Nie 

obawia się pan, że mieszanie w DNA może obrócić się przeciwko nam? 

M.C.: Dlatego właśnie musimy wiedzieć wszystko o genach, bo w nich tkwi klucz do całej biologii. Jestem 

przekonany, że wiedza sama w sobie nigdy nie jest zła, jest zawsze dobrem. Problem polega na tym, jak ją 

wykorzystamy. Niestety, człowiek jest zdolny do bardzo złych czynów i to nie tylko dziś – tak było od 

zarania dziejów. Jako optymista wierzę jednak, że uczymy się na błędach. 

Fragment wywiadu pochodzi z czasopisma „Focus”, 2011, nr 2 

 

 

_________________  

1Choroby neuropsychiatryczne – zaburzenia psychiczne powstałe wskutek organicznego uszkodzenia mózgu i układu nerwowego. 
2Depresja, autyzm, schizofrenia – nazwy chorób neuropsychiatrycznych. 
3Manipulowanie – wykonywanie różnych czynności, aby uzyskać określony efekt. 
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13. Wpisz podane wyrazy przy odpowiednich definicjach.  

Genom, kontrowersja, regeneracja 

A. ____________________________ – odbudowa utraconych części w żywym organizmie. 

B. ______________________ – rozbieżność opinii pociągająca za sobą dyskusje i spory. 

C. _____________________ –  materiał genetyczny zawarty w podstawowym zespole chromosomów. 

1,5 punktu 

14. Prof. M. Capecchi prowadzi badania w kilku dziedzinach. Jakie to może mieć korzyści dla ludzi? 

Wypisz  cytaty z Tekstu B. 

 Dziedzina badań Korzyści dla ludzi 

A. Manipulowanie mysimi genami  

B. Przeszczep szpiku kostnego  

 

2 punkty 

15. Oceń prawdziwość poniższych stwierdzeń. Wpisz P, jeśli sformułowanie jest prawdziwe, albo F – 

jeśli jest fałszywe.  

Stwierdzenia Prawda/Fałsz 

A. Prof. M. Capecchi, przeprowadzając badania,  zmienia uniwersalny kod genetyczny 

ludzi. 

 

B. Dziennikarka, zadając pytania, przedstawia niejednoznaczną ocenę doświadczeń 

naukowców z DNA. 

 

C. Prof. M. Capecchi uważa, że poszerzanie wiedzy o świecie negatywnie wpływa na 

człowieka.  

 

D. Dziennikarka chce się dowiedzieć, w jaki sposób badania nad gryzoniami pomogą 

chorym ludziom. 

 

 

4 punkty 
 

16. Wyjaśnij, dlaczego prof. M. Capecchi uważa siebie za optymistę. Wypowiedź zapisz w formie 1-2 

zdań. Nie cytuj. 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________________ 

2 punkty 

 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Chromosom
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17. Uzupełnij tabelę, wpisując po jedym wyrazie z podanego zdania do odpowiednich rubryk, natomiast 

tam, gdzie brakuje przykładu ze zdania, postaw myślnik. 

Jestem przekonany, że wiedza sama w sobie nigdy nie jest zła, jest zawsze dobrem. 

Część mowy Wyraz w zdaniu Część mowy Wyraz w zdaniu 

Rzeczownik  Przysłówek  

Czasownik  Spójnik  

Przymiotnik  Partykuła  

Zaimek  Przyimek  

Liczebnik  Wykrzyknik  

 

5 punktów 

18. Połącz strzałkami elementy tak, aby powstały dwa logiczne zdania, będące odpowiedzią na pytanie: 

Jakie są podobieństwa i różnice pomiędzy Czarownicą z Tekstu A i naukowcem z Tekstu B? 

A. Czarownica i prof. 

Capecchi są podobni, 

 

ponieważ 

1. uważają, że odkrycia i wiedza mają służyć człowiekowi. 

2. uważają, że człowiek, jako istota najmądrzejsza, może wtrącać 

się do praw natury. 

B. Czarownica i prof. 

Capecchi są różni, 

 

ponieważ 

1. każdy z nich inaczej postrzega swoją rolę życiową. 

2. każdy z nich ukończył studia i dlatego postanowili 

bezinteresownie pomagać ludziom. 

 

2 punkty 

 

 

 

Suma punktów za zadania 13-18 (maks. 16,5 punktów):  
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Przeczytaj Tekst C i wykonaj zadania 19-20. 

TEKST C 

Plakat: Mieczysław Górowski, Etyka i prawo resuscytacji, 2001 

Etyka – ogół zasad i norm 

postępowania przyjętych w danej 

epoce i środowisku 

Resuscytacja – przywrócenie u 

osób znajdujących się w stanie 

śmierci klinicznej funkcji układu 

krążenia i oddychania, przy braku 

powrotu świadomości chorego. 

 

Na plakacie M. Górowskiego, który 

powstał w związku z kongresem 

dotyczącym etycznych i prawnych 

problemów resuscytacji, centralnym 

elementem kompozycji jest piramida. 

Na niej zamieszczono wagę, po której 

obu stronach znajdują się sześciany. 

Jeden przedstawia otwarte, a drugi – 

zamknięte oko. Nad piramidą ukazane 

są rozłożone palce. 

19.W środkowej rubryce tabeli podaj numer komentarza, który byłby interpretacją wskazanych elementów plakatu. 

Elementy plakatu  Numer komentarza  Komentarze 

A. Palce wskazujące na sześciany  1. oznacza, że nie zauważa się pewnych spraw, 

problemów. 

B. Waga na wierzchołku piramidy  2. oznacza, że dostrzega się problemy innego 

człowieka, nie jest obojętnym na czyjeś kłopoty. 

C. Zamknięte oko  3. to cyrkiel – symbol mądrości, wiedzy, rozumu, 

twórczych i aktywnych sił Boga i człowieka. 

D. Otwarte oko  4. świadczy o tym, że ważą się czyjeś losy i trzeba 

podjąć trudną decyzję etyczną. 

4 punkty 

20. Wpisz do tabeli po trzy właściwości, które są charakterystyczne dla każdego z tekstów 

epika / liryka / terminy naukowe / sytuacja liryczna/ równanie / diagramy / narrator trzecioosobowy / wywiad /  

grafika / fabuła / argumentacja / symbolika / dramat / kompozycja 

D. Terakowska  

Córka czarownic 

M. Brączyk  

Polowanie na geny 

M. Górowski  

Etyka i prawo resuscytacji 

 
1. _______________________ 

2. _______________________ 

3. _______________________ 

 
1. ________________________ 

2. ________________________ 

3. ________________________ 

 
1. ________________________ 

2. ________________________ 

3. ________________________ 

 

4,5 punktów 

Suma punktów za zadania 19-20 (maks. 8,5 punktów):  

https://pl.wiktionary.org/wiki/og%C3%B3%C5%82#pl
https://pl.wiktionary.org/wiki/zasada#pl
https://pl.wiktionary.org/wiki/norma#pl
https://pl.wiktionary.org/wiki/post%C4%99powanie#pl
https://pl.wiktionary.org/wiki/przyj%C4%85%C4%87#pl
https://pl.wiktionary.org/wiki/w#pl
https://pl.wiktionary.org/wiki/dany#pl
https://pl.wiktionary.org/wiki/epoka#pl
https://pl.wiktionary.org/wiki/i#pl
https://pl.wiktionary.org/wiki/%C5%9Brodowisko#pl


1 
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PISEMNA PRACA TWÓRCZA 

(40 punktów) 

Być odpowiedzialnym, to znaczy troszczyć się o kogoś lub o coś, poświęcić mu swój czas i uwagę. Być 

odpowiedzialnym to także znaczy umieć zrezygnować np. z własnej wygody. Można być odpowiedzialnym za 

siebie, za drugą osobę, za naturę, za przyszłość. 

Napisz rozprawkę na temat: 

Każdy jest w życiu za kogoś lub za coś odpowiedzialny 

Rozważ, na czym polegała odpowiedzialność wybranych przez Ciebie bohaterów literackich (filmowych) lub 

postaci historycznych. W rozprawce przywołaj też przykłady z otaczającej rzeczywistości, możesz wykorzystać 

podane cytaty:  

Pozostajesz na zawsze odpowiedzialny za to, co oswoiłeś. (Antoine de Saint-Exupery) 

Za wojnę są odpowiedzialni nie tylko ci, którzy ją bezpośrednio wywołują, ale również ci, którzy nie czynią 

wszystkiego co leży w ich mocy, aby jej przeszkodzić. (Jan Paweł II) 

Ten, kto biernie akceptuje zło, jest za nie tak samo odpowiedzialny jak ten, co je popełnia. (Martin Luther King) 
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