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„ZŁOTA ŻABA” 2000/2001
Konkurs w Dziedzinie Literatury i Języka Polskiego
Organizator: Fundacja Edukacji Społecznej EKOS

etap I
Cieszę się, że zdecydowałeś się na udział w naszym konkursie. Przed Tobą zadania, na których rozwiązanie masz 90 minut. Wszystkie zadania,
oprócz krzyżówki, musisz wykonać na osobnych kartkach. Czytaj uważnie polecenia, dbaj o precyzję i poprawność językową swoich wypowiedzi,
przede wszystkim jednak myśl, myśl, myśl ... POWODZENIA!
Twoja Żaba

Zadanie 1. ( 15 punktów)
Przekształć tekst mówiony w instrukcję montażu drzwi do szafy:
"Odwróć tylko te drzwi i zobacz, to trzeba przybić w tym miejscu, gdzie płyta pilśniowa, w środku jest puste,
bo tu są dwie płyty , wiesz, w tych drzwiach. Tak, że gdybyś chciał to na dobre przybić, to trzeba by znacznie
wyżej na samej górze przybić ten zawias, no tam, ale rób to ostrożnie, bo zobacz, ta lewa śrubka zupełnie
wypada i trzyma się na słowo honoru. Teraz otwórz i zobacz, czy nie rysują podłogi, bo jeśli tak , to trzeba
całość podnieść wyżej."
Zadanie 2. ( 12 punktów)
Ze wszystkich liter w kwadracie ułóż imiona czworga bohaterów mitologii greckiej. Pierwsze litery imion znajdują się
w rogach kwadratu. Pamiętaj, że literę z jednego pola możesz wykorzystać tylko raz.
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Zadanie 3. ( 16 punktów)
Podziel na osiem grup tematycznych poniższe pojęcia, osoby i tytuły. W każdej grupie musi się znaleźć po jednym
pojęciu, jednej osobie i jednym tytule.
Paryż, Krzysztof Kieślowski, "Smerfy", Adam Michnik, architektura, muzeum,
Amadeusz Mozart, Michał Anioł," Dekalog", "Gioconda", rzeźba, dziennikarz,
Notre Dame, Luwr, "Czarodziejski flet", katedra, "Dawid", reżyser, animacja, obraz,
Peyo, Leonardo da Vinci, opera, "Gazeta Wyborcza"

Zadanie 4. ( 10 punktów)
Autor poniższych żartów przekształcił znane przysłowia . Odtwórz ich prawidłową formę, objaśnij sens.
a) Kto nie daje, a odbiera ten się na pewno wzbogaci.
b) Kto pod kim dołki kopie, sam za to awans otrzyma.
c) Na złodzieju czapka karakułowa.
d) Co kraj, to za co innego wsadzą cię do kozy.
e) Gość w dom, woda w zupie.

Zadanie 5. ( 7 punktów)
Rozszyfruj wiadomość, wiedząc, że w miejsce określonej cyfry należy wstawić zawsze tę samą samogłoskę, a w
miejsce określonej litery zawsze tę samą spółgłoskę :
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Przy szyfrowaniu wiadomości wykorzystano litery:
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Zadanie 6. ( 13 punktów)
Znajdź polskie odpowiedniki podanych poniżej wyrazów i rozwiąż krzyżówkę. Litery w zaznaczonych polach utworzą
hasło.
1.finał
2.intuicja

3. deportacja
4. obiektywizm

5. emocje
6. metafora

7. konkurent
8. scenografia

9.dysonans
10. metamorfoza

11. sentencja
12. koncentracja

13. edycja
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Zadanie 7. ( 15 punktów)
Przepisz tekst, usuwając wszystkie błędy ortograficzne i interpunkcyjne.
"Postanowiłem sprzedać ogród. Obużony wujek Hjeronim zapytał, czy nie żal mi będzie ogrodu który przez ćwierć
wiecze należał do naszej rodziny. Powiedział że pożałuje po nie w czasie widoku niezwykłych roślin, zwłaszcza georgini
i bugenwili, sadzonych przez mojego dziadka pół krwi holendra. Na tle ciemno zielonych listków pięknie wyglądały ich
różno barwne kwiaty zaś hlubą każdego chodowcy mógł by być rozłorzysty różanecznik przy głównej aleji. Nie
wiedziałem jakby go udobruhać żeby nie uznał sprzedarzy za moje widzi mi się. Niech by spróbował popracować na
codzień w takim ogrodzie, zrozumiał by mnie niechybnie. Ale on wogóle nie przyjmował do wiadomości mojej decyzji."
Zadanie 8. ( 12 punktów)
Napisz, z jakich słowników pochodzą objaśnienia wyrazu "góra":
a) góra – wzgórze, pagórek, wzniesienie, turnia, szczyt, wierzchołek, czubek /.../
b) góra (wzniesienie) – górze, górę; góra Ararat, góry Hindokusz, ale Góry Świetokrzyskie /.../
c) góra – 2 IV CMs górze; lm D. gór 1." w naukowej terminologii: wyniosłość skorupy ziemskiej powstała w wyniku
działalności górotwórczej, wulkanicznej i procesów denundancyjnych, potocznie: każde większe wzniesienie
terenu, odcinające się od niżej położonego otoczenia:" Stroma, urwista, wysoka góra. Podnóże, stok, zbocze,
szczyt, wierzchołek góry./.../
d) góra – duża, najwyższa, stroma, kamienista 1. góra czego ( masa, wielka ilość, stos, sterta kupa, zwał; ) góra
błota, kamieni, książek ; przen. góra kłopotów, plotek: Wytworzyła się istna góra plotek /.../

