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„ZŁOTA ŻABA” 1994/1995
Konkurs w Dziedzinie Literatury i Języka Polskiego
Organizator: Fundacja Edukacji Społecznej EKOS
etap I
Nie spiesząc się, zastanawiając się na każdym kroku, relaksując się od czasu do czasu, rozwiąż test:

Zadanie 1. (8 punktów)
Dopisz po cztery wyrazy bliskoznaczne do następujących wyrazów:
 samotność - ........................................................................................... ...........................................
 autorytet - ............................................................................................................................ ............
 protest - ............................................................................................................................................
 składnik - .............................................................................................................................................
Zadanie 2. (12 punktów)
Wyjaśnij, jak rozumiesz następujące związki wyrazowe:
 krokodyle łzy - .................................................................................................................................
 nabrać wody w usta - .......................................................................................................................
 stawać na głowie - ............................................................................................................................
Zadanie 3. (12 punktów)
Jakich wyrażeń użyłbyś, opisując przeżycia wewnętrzne osoby, która:
...dowiedziała się, że zdradził ją przyjaciel? Zastosuj dowolną ilość określeń.
.....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
... jutro wyrusza w podróż dookoła świata?. Zastosuj dowolną ilość określeń.
.....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
Zadanie 4. (15 punktów)
Zaznacz wszystkie rodzaje błędów, które dostrzegłeś w tekście i wskaż formy prawidłowe, umieszczając je nad błędnie napisanym wyrazem.
Na zegarze wybiła szusta a ja ciągle tkwie w tym autobusowym korku po środku miasta. Dlaczego
poznaniacy chętniej jeżdżą samochodami niż rowerami?. Jeżeli zator trwał będzie jeszcze puł godzinuto na pewno się spużnię. Ale zośka będzie wściekła. Nie chciał bym aby powtórzyła się sytuacja z
przed tygodnia. Przyszedłem na spotkanie siedem minut za puźno a ona tylko rzóciła mi wściekłe spojżenie i nie chciała ze mną rozmawiać. Trudno jej było uwieżyć, że wszystkiemu winny był lew ktury
uciekł z ZOO. Ludzie w autobusie zaczynają się nie cierpliwić... Ciekawe, dlaczego wszystkie pojazdy
zatrzymały się dziesięć minut temu a kierowcy spoglądajom w jednym kierunku? Powoli tracę nadzieję, że kiedy kolwiek ruszymy. Boże, a Zośka czeka koło sklepu z futrami i korzuchami!. Ale co to za
kolorowa płahta nad ulicą? Przecież to balon! ląduje dokładnie na środku jezdni!. Jejku... Zośka mi
znowu nieuwierzy!

Zadanie 5. (8 punktów)
Określ, które zdania są zdaniami złożonymi podrzędnie, a które współrzędne.
Kupiłem sobie nowe narty i buty narciarskie, ale gogle pożyczę.
Czasami ludzie zapominają, że woda jest niezbędna do życia i zanieczyszczają ją bez zastanowienia.
Moja siostra skręciła sobie nogę, gdyż zbyt się przejęła zawodami w biegach na 100 metrów.
Mama poszła do miasta, ponieważ postanowiła kupić nową tapetę do naszego pokoju.
Zadanie 6. (13 punktów)
Ułóż plan rozprawki na następujący temat:
“Przyjaźń jest uczuciem wymagającym, ale i uszczęśliwiającym. Wizerunki przyjaźni w literaturze”.
Zadanie 7. (12 punktów)
Dokonaj rozbioru gramatycznego i logicznego następującego zdania:
Przed naszym namiotem, wieczorem, zupełnie niespodziewanie, żmija ukąsiła w piętę małego Greka.
części mowy
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Zadanie 8. (20 punktów)
Ułóż krótką, zawierającą dziesięć zdań, historyjkę na zadany temat.
“Zakochany listonosz”.

