„ZŁOTA ŻABA” 2005/2006
Konkurs w Dziedzinie Literatury i Języka Polskiego
Organizator: Fundacja Edukacji Społecznej EKOS
etap II
Cieszę się, że zdecydowałeś się na udział w naszym konkursie. Przed Tobą zadania, na których rozwiązanie masz 120 minut. Czytaj uważnie polecenia, dbaj o precyzję
i poprawność językową swoich wypowiedzi, przede wszystkim jednak myśl, myśl, myśl ... POWODZENIA ! Twoja Żaba

Zadanie 1. (16 punktów).
Rozwiąż zagadkę, zaznaczając w kolumnie A pociąg, którym chce uciec przestępca. (0 - 16 pkt.)
Jest sobota, 3 marca, godzina 9.15. Inspektor Domyślny za chwilę rozwiąże sprawę swego życia. Właśnie studiuje w Internecie tabelę odjazdów
pociągów ze stacji Warszawa Centralna. Od lat ściga groźnego przestępcę. Inspektor wie, że tym razem ptaszek mu nie umknie. Od tajnego informatora
dowiedział się, że bandyta ma zamiar wyjechać z Warszawy. Wie również, że przestępca już jest na dworcu, a jego pociąg ma odjechać w ciągu
najbliższych piętnastu minut. - Którym pociągiem odjedzie? Z którego peronu? Drań jest przesądny, nie wybierze pociągu z trzynastką w numerze. Expres
i Intercity nie wchodzą w grę, bo są za drogie... Mam! Daleko nie ucieknie!- krzyknął Domyślny - Podstawcie samochód!
Czas
Pociąg
09:13 EC 57126

Rozkład jazdy pociągów ze stacji Warszawa Centralna
Peron
Lublin
I
Warszawa Centralna 09:13 - Warszawa Wschodnia 09:20 - Pilawa 10:14 - Dęblin 10:46 - Puławy Miasto 11:02 - Nałęczów 11:19 Lublin 11:40 [pon. – sob.]
09:15 P 10106
Warszawa Zachodnia
Warszawa Centralna 09:15 - Warszawa Zachodnia 09:20 [niecodziennie – nie kursuje w soboty]
III
09:20 TLK 7114 Białystok
Warszawa Centralna 09:20 - Warszawa Wschodnia 09:27 - Tłuszcz 10:26 - Małkinia 11:00 - Czyżew 11:15 - Szepietowo 11:26 - Łapy
I
11:43 - Białystok 12:02 [pon. – sob., oprócz 3 mar., 1. do 3. maj., 16., 17. czerw., 14., 15. sier. ]
09:20 P 22505
Łódź Fabr.
Warszawa Centralna 09:20 - Warszawa Zachodnia 09:24 - Żyrardów 09:54 - Skierniewice 10:09 - Koluszki 10:57 - Łódź Widzew 11:19 - IV
Łódź Fabr. 11:28 [niecodziennie, dni kursowania wt.- sob.]
09:25 IC 1607
Wrocław Główny
Warszawa Centralna 09:25 - Poznań Główny 12:17 - Leszno 13:07 - Wrocław Mikołajów 14:15 - Wrocław Główny 14:25
III
[pon. – czw., oprócz 17. kwi., 1., 2. maj., 16. czerw., 15. sierp.]
09:25 IC 7100
Warszawa Wschodnia
Warszawa Centralna 09:25 – Warszawa Wschodnia 09:32 [niecodziennie, dni kursowania pon.-śr.]
I
09:30 TLK 5113 Warszawa Zachodnia
Warszawa Centralna 09:30 - Warszawa Zachodnia 09:35 [pon - pt., oprócz , 17. kwi., 1. do 3. maj., 15., 16. czerw., 14., 15. sierp. ]
IV

A

Zadanie 2. ( 24 punkty)
Przeczytaj uważnie tekst, a następnie odpowiedz na pytania w tabeli, zaznaczając: literę P (prawda), literę F (fałsz), znak zapytania (?), jeśli
na podstawie tekstu nie można odpowiedzieć na zadane pytanie.
Grzegorz Sokolnicki jest dyrektorem nowoczesnej, podpoznańskiej szkoły. Pracuje w niej od dwunastu lat i ma wiele ciekawych pomysłów. Chcąc
zapewnić swoim uczniom bezpieczeństwo, powierzył trojgu swoim zaufanym pracownikom przygotowanie projektu zapewniającego spędzanie
bezpiecznych przerw uczniom młodszych klas. Wysłał jednego ze swoich nauczycieli – Michała Szewczyka – do partnerskiej szkoły w Poznaniu, by ten
zorientował się, jak w niej rozwiązano problem lub, niezależnie od kolegów, sam opracował jego rozwiązanie. Po tygodniu pracownicy przedstawili
nową, interesującą propozycję Rodzicom uczniów.
1. Partnerska szkoła w Poznaniu rozwiązała problem bezpieczeństwa na przerwach.
P
?
F
2. Michał Szewczyk jest najbardziej zaufanym pracownikiem Sokolnickiego.
P
?
F
3. Szkoła, w której pracuje Szewczyk, znajduje się w Wielkopolsce.
P
?
F
4. Uczniowie młodszych klas podczas przerw nie mają zapewnionego bezpieczeństwa.
P
?
F
5. Sokolnicki miał zaufanie tylko do trojga swoich pracowników.
P
?
F
6. Michał Szewczyk jest jednym z trojga pracowników, którym Sokolnicki powierzył nowe zadanie.
P
?
F
7. Sokolnicki powierzył wykonanie zadania trojgu nauczycielom.
P
?
F
8. W tekście mówi się o czterech pracownikach tej samej szkoły.
P
?
F
9. Sokolnicki rozwiązał problem bezpieczeństwa na przerwach.
P
?
F
10. Szewczyk otrzymał zadanie dotyczące ostatnich klas swojej szkoły.
P
?
F
11. Grzegorz Sokolnicki jest dyrektorem szkoły podstawowej.
P
?
F
12. Nie jest wykluczone, że wśród zaufanych pracowników Sokolnickiego znalazła się nauczycielka matematyki.
P
?
F
Zadanie 3. ( 24 punkty)
Uzupełnij wykropkowane miejsca w każdym wierszu kolumny, wstawiając w nie odpowiednie litery, liczby lub słowa. (0 – 24 pkt.)

AB, CE, CD, EG, EF, G.......,
win, wan, ran, Ren, ten, tan, San, .......... ,
skarb, karb, kar, ............ ,

Mikron, rondel, delfin, ............ ka,
244, 442, ton, not, dar, rad, kot, ................... ,
podróż, jazda, kawaleria, zawartość, skład, magazyn, oszustwo, ................... ,
drzewo
Samochód, 12345678, moda, 3482, dom, 45798, 57984, 79845, 98457, ...................... ,
................. ,
Zadanie 4. (15 punktów)
Do każdej trójki podanych niżej wyrazów dopisz jedną cząstkę tak, by powstały nowe słowa.
żyć
talia
bór
ptak
..........
wić
...........
ton
........
chód
.......... presja
.........
patka
wełna
byt
kret

bór
dawca
brzmieć

Zadanie 5. ( 24 punkty)
Połącz wyrazy z ich znaczeniami. Rozwiązanie wpisz do tabeli poniżej.
1.
podwoda
a.
rzemienne lejce
1
2.
delia
b.
wolne tempo
3.
wodze
c.
szklana butla
4.
tremo
d.
ubiór męski
5.
rekonesans
e.
środek transportu
6.
gąsior
f.
wysokie lustro
7.
chudoba
g.
skromny dobytek
8.
lento
h.
wstępne badanie

2

3

4

5

6

7

8

Zadanie 6. ( 21 punktów)
Skreśl w kolumnie B wyraz, który jest najbliższy znaczeniem wyrazowi w kolumnie A.

A
Emanować
Aklimatyzować
Iluminować
Wykreować
Mistyfikować
Mediować
Rekrutować

B
uzewnętrzniać, ustawać, napromieniować, oczyścić, grozić
przypinać, przystosowywać, wyznaczać, stosować, przesądzać
przeznaczać, zmierzchać, zwilżać, oświetlać, fermentować
stworzyć, typować, naprężać, konserwować, motywować
zapewniać, oszukiwać, usprawiedliwiać, nagadywać, uwiarygodnić
zatrzymywać, pośredniczyć, zakazywać, stwierdzać, popularyzować
przyjmować, wydobywać, ujednolicać, mierzyć, forsować

Zadanie 7. ( 18 punktów)
Wpisz do kolumny B słowo, którego znaczenie będzie odpowiadało jednocześnie znaczeniom podanym w kolumnie A i C. (0 – 18 pkt.)

A
Poczucie osobistej godności
Półkolisty element architektoniczny
Najlepszy uczeń, student
Odpowiedź na zarzuty
Ruch ciała, obiektu wokół osi
Specjalny sposób odżywiania
Wydawca książek, nut
Obszerne pomieszczenie
Obraz bardzo małych rozmiarów

B

C
Parlament w Rosji
Część okręgu łącząca dwa punkty
Przenośna kuchenka naftowa
Wierna kopia
Transakcje kupna i sprzedaży towaru
Wynagrodzenie dzienne parlamentarzysty
Program komputerowy umożliwiający redagowanie tekstów
Pastwisko w górach
Inicjał w średniowiecznym rękopisie

Zadanie 8. ( 20 punktów)
Odgadnij hasła i wpisz je do właściwych miejsc w krzyżówce. Każde odgadnięte hasło rozpoczyna się od h lub ch. (0 – 20 pkt.)
Postawa nacechowana poszanowaniem człowieka i jego
godności.
Kobieta zajmująca się wróżeniem z dłoni.
Tłumiony śmiech o wysokim tonie.
Wynagrodzenie za pracę w wolnych zawodach.
Drzewo rosnące w obszarach podzwrotnikowych,
dostarczające cennego drewna.
Przepowiednia astrologiczna odczytywana z gwiazd.
Reprezentacyjne pomieszczenie w budynkach użyteczności
publicznej.
Tytuł mongolskiego władcy.
Broń kłująca osadzona na długim drzewcu.
Broń łowiecka używana podczas polowania na duże zwierzęta
morskie.

Zadanie 9. ( 38 punktów)
18 fragmentów zdań z artykułu o pandemii grypy zostało dowolnie umieszczonych w tabeli i ponumerowanych. Uporządkuj te fragmenty tak, by
utworzyły tekst artykułu. Numery kolejnych fragmentów wpisz do tabeli „Rozwiązanie”(fragmenty napisane kursywą to początek
i koniec tekstu
(1) nie oszczędzi żadnego kraju, rasy ani
(2) to spowoduje ciężką, śmiertelną chorobę.
(3) Ostatecznie doprowadzi to do
grupy społecznej,
wybuchu epidemii,
(4) wiele z nich wyląduje w szpitalu, a
(5) Epidemiolodzy ostrzegają,
(6) straszliwe. Jeśli wirus będzie mnożył
dziesiątki milionów – umrze. Choroba
się znacznie szybciej,
(7) pandemie są łagodne, inne
(8) która w ciągu jednego roku pochłonie więcej istnień
(9) co gorsza, nie będzie żadnego
niż AIDS przez ćwierć wieku.
pewnego sposobu na uniknięcie infekcji.
(10) niż układ odpornościowy uczył
(11) Rozpoczynają się, gdy jeden z wielu szczepów stale (12) lub wymienić genami ze szczepami
wytwarzania przeciwciał,
krążący wśród dzikiego i domowego ptactwa
typowymi dla ludzi,
(13) a trzy ostatnie ataki wirusa nastąpiły w
(14) w efekcie czego powstaną całkowicie nowe,
(15) że podczas następnej pandemii
latach 1918, 1957 i 1968.
niezwykle zjadliwe wirusy potomne. Niektóre
może zachorować co trzecia osoba na
świecie,
(16) Pandemie grypy pojawiają się w sposób (17) Taki wirus może przystosować się jeszcze lepiej
(18) przekształci się w formę zdolną
nieprzewidywalny mniej więcej w każdym
także do infekowania ludzi.
pokoleniu,
W. W. Gibbs, Ch. Soares, Pandemia za progiem, „Świat Nauki”, nr 11, listopad 2005.
ROZWIĄZANIE:

