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„ZŁOTA ŻABA” 2001/2002
Konkurs w Dziedzinie Literatury i Języka Polskiego
Organizator: Fundacja Edukacji Społecznej EKOS
etap I
Witaj w II etapie konkursu. Na rozwiązanie wszystkich zadań masz 120 minut. Polecenia 1, 2, 3, 4, 8 musisz wykonać na dołączonych kartkach.
Życzę Ci powodzenia!
Twoja Żabka

Zadanie 1.
Twórcy haseł reklamowych wykorzystali dwuznaczność niektórych słów; pamiętając o tym, dopisz do
każdego hasła po dwa produkty lub dziedziny usług, jakie może ono reklamować.
a) Dbamy o Twoje wnętrze .
b) Każdy lubi mieć swoje pięć minut.
c) Są tacy, którzy chcą mieć dużo na głowie.
Zadanie 2.
W tekście zostały ukryte i rozproszone nazwy miejsc, imiona i elementy związków wyrazowych
pochodzących z Biblii i mitologii. Znajdź je, podaj w formie mianownika liczby pojedynczej (związki napisz
w pełnym brzmieniu ). Wyjaśnij ich przenośne znaczenia.
Uwielbiam gry komputerowe. Facet od polskiego tego nie rozumie. Mówi, że to marnotrawienie czasu. Wielkie
nieba ! Dobrze, że nie jestem jego synem. Na pewno nie patrzyłby z takim olimpijskim spokojem na
nieodrobione lekcje. Ale trzeba przyznać, że dzisiaj zachował się z klasą, nie postawił mi tej jedynki.
Poczęstowałem go na przerwie batonem "Marsem", ale powiedział, że woli deser z kaszką manną Chyba
pożyczę mu "Arkę", to moja najlepsza gra. Może w ten sposób zawrzemy przymierze ?
Zadanie 3.
Poskładaj rozsypane wyrazy w taki sposób, by utworzyły zdanie, następnie przekształć je w tezę rozprawki:
nie za człowiek więzienia gdyby procesy marzenia uszedłby wytaczano z żaden
Zadanie 4.
Przeczytaj dialog i odpowiedz na pytanie: dlaczego Zosia zareagowała w taki sposób na wyjaśnienia
koleżanki?
Zosia telefonuje do Ani, aby zaprosić ją do siebie. Ania odpowiada:
-Bardzo dziękuję. To miło z Twojej strony, ale będę bardzo zajęta, chyba nie uda nam się spotkać
w najbliższym czasie. Dzisiaj muszę zostać w domu i przypilnować młodszego brata, bo rodzice idą do kina.
Jutro, w piątek, jadę z rodzicami na basen. W sobotę i w niedzielę wyjeżdżam do kuzynki, do Krakowa.
W poniedziałek jedziemy z klasą na całodniową wycieczkę. We wtorek chodzę po lekcjach na angielski.
W środę jedziemy do babci. W czwartek idę do Ilony, jej mały braciszek skończy wtedy pięć dni, koniecznie
muszę go zobaczyć, chyba mnie rozumiesz. W piątek, jak co tydzień, jadę na basen, a poza tym muszę się
spakować, bo w sobotę wyjeżdżam na obóz. - Szkoda, że nie mówisz prawdy - Zosia odłożyła słuchawkę.
Zadanie 5.
W kratki diagramu wpisz trzy wyrazy odpowiadające znaczeniu hasła, pamiętając, że ostatnia litera wyrazu
jest równocześnie początkiem następnego, a pierwsza musi być wpisana w kratce oznaczonej cyfrą.
HASŁO zdanie zawierające opinię sąd, myśl ogólną natury moralnej lub filozoficznej
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Zadanie 6.
Z jakich języków pochodzą podane zapożyczenia? Wpisz wyrazy do odpowiednich rubryk:
burmistrz, czempion, manicure, fraszka, immunitet, kindersztuba, dżinsy, seminarium, bagietka, impresario
niemiecki
francuski
włoski
łacina
angielski

Zadanie 7.
Przepisz tekst decydując o rozdzielnej lub łącznej pisowni zaznaczonych wyrazów.
Jestem bez/reszty oddany swojej pracy. Wydawać/by się mogło, że to dobrze, jednak na/co/dzień jest to dość
uciążliwe. Na/przykład przed/wczoraj zapomniałem odebrać dzieci z przedszkola. Myślicie pewnie, że mówię
od/rzeczy, ale na/prawdę na/śmierć zapomniałem. Na/szczęście żona się pomyliła - odbieramy dzieci
na/przemian -i od/razu po pracy poszła po malców. Przypomniałem sobie o nich, kiedy na/zewnątrz było już
ciemno. Pobiegłem wpół/żywy do domu - było pół/do/dziesiątej - a tam dzieci śpią, żona spokojnie szykuje
kolację. Nie/chciałbym mieć z nią jednak do/czynienia, gdy/by prawda wyszła na/jaw.
Zadanie 8.
Do podanych znaczeń dopisz odpowiednie przedrostki oraz jeden przykład ich użycia:
przedrostek
znaczenie przedrostka
przykład użycia
np. kontrprzeciwieństwo, kontrast, przeciwstawienie
kontrpropozycja
zbyt dużo, przesada w czymś, szkodliwy nadmiar
przeciwieństwo, przeciwstawienie się czemuś,
zwalczanie kogoś lub czegoś, wrogość wobec kogoś
lub czegoś
sam, własny, odnoszący się do siebie, skierowany na
siebie
doskonały, najwyższej jakości, bezkonkurencyjny,
ostateczny
Zadanie 9.
Zostań Harrym Potterem i odgadnij tajemnicze zaklęcie potrzebne do odczarowania jego przyjaciółki,
Hermiony: ustal, w jakiej kolejności zostały ustawione książki na półce. Pierwsze litery ich tytułów utworzą
rozwiązanie.
" - Pójdziesz do biblioteki i odszukasz regał, na którym zobaczysz, pośrodku, rzucającą się w oczy, czerwoną
księgę. Słownik sztuk tajemnych nie jest czerwony, a koło niego stoi tylko jedna książka - Objaśnienia zaklęć
i przekleństw. Znajdziesz tam też Encyklopedię eliksirów , która na pewno nie stoi na końcu półki, ale między
trochę zniszczoną Rozrywką dla wtajemniczonych i najnowszym wydaniem Dekalogu młodego czarodzieja.
O ile pamiętam, książka, która stoi obok Słownika sztuk tajemnych też nie stoi na końcu półki, tylko obok Magii
dla każdego, która znajduje się po prawej stronie czerwonej księgi. Tę trochę zniszczoną książkę, o której ci
wcześniej mówiłam, znajdziesz po lewej stronie Almanachu magii, który od razu rzuca się w oczy."
Zadanie 10.
Przeczytaj tekst i napisz odpowiedź Apometeusza, broniącego Prometeusza ( 10 zdań).
" Po długich przesłuchaniach trybunał nadzwyczajny pochrząkując i stękając udał się pod drzewo świętej
oliwki, aby w jego cieniu odbyć naradę. . - Tak, panowie - ziewnął Hipometeusz, przewodniczący trybunału. Ależ się nam to diablo prze-ciągnęło! Sądzę, że nie ma co podawać resume. No, ale niech tam! Żeby nie było
potem zarzutów for-malnych. A więc: oskarżony Prometeusz, tutejszy obywatel, postawiony przed sąd za
wynalezienie ognia, i tym samym za - ehm, ehm - naruszenie istniejącego porządku, przyznał się, że: po
pierwsze, istotnie wynalazł ogień; dalej, że kiedykolwiek mu się spodoba, może go wywołać czynnością zwaną
krzesaniem; po trzecie, że tej tajemnicy, czyli gorszącego odkrycia, ani nie zachował dla siebie, ani nie zgłosił,
gdzie należy, lecz samowolnie zdradził i oddał do użytku ludziom niepowołanym, czego dowiedziono na
podstawie zeznań, jakichśmy dopiero co od wezwanych świadków wysłuchali. Myślę, że to wystarczy i że
moglibyśmy od razu przystąpić do głosowania co do winy i wydać wyrok. - Darujcie, obywatelu
przewodniczący - wtrącił sędzia Apometeusz - ale wydaje mi się, że ...."
K. Čapek, Ukaranie Prometeusza

