„ZŁOTA ŻABA” 2008/2009
etap I - 4 grudnia 2008
Konkurs w Dziedzinie Literatury i Języka Polskiego
Organizator: Fundacja Edukacji Społecznej „EKOS”
Cieszę się, że zdecydowałeś się na udział w naszym konkursie. Na rozwiązanie zadań masz 90 minut. Zadania 1, 3, 6, 7 i 9 musisz wykonać na
osobnej kartce. Zanim to zrobisz, u góry kartki napisz swoje imię i nazwisko, nazwę szkoły, imię i nazwisko Twojego nauczyciela języka polskiego.
Czytaj uważnie polecenia, dbaj o precyzję i poprawność językową swoich wypowiedzi, przede wszystkim jednak myśl, myśl, myśl ...
POWODZENIA! Twoja Żaba
Zadanie 1. ( 0- 12 pkt.)
Przepisz tekst, wstawiając w wykropkowane miejsca „rz” lub „ż”, w razie potrzeby zastosuj wielką literę.
Notoryczny Ateista z Łom...y
Prowokował ludność, chodząc w kom...y.
„Wiem, ...e ...ym, ...e ...mudź g...mią:
„Zem...esz w mam...e!”
Jąt...ył tam...e: „Lecz có...? Z zimna mam...e
Dr...eć, gdy m...awka łom...ańska
Mnie om...y?”
Stanisław Barańczak, Ateista z Łomży
Zadanie 2. (0-10 pkt.)
Na podstawie analizy fragmentu tabeli wylotów samolotów z lotniska X zaznacz literą P zdania prawdziwe, literą F fałszywe.

dni
123456_
1_345_7

wylot

przylot

rejs

samolot

Warszawa (WAW)
London Luton (LTN)

miasto

05.45
06:15

06:45
07:25

LO3942
W6501

AT7
320

London Luton (LTN)
Monachium (MUC)
Frankfurt
Frankfurt
East Midlands (EMA)
East Midlands (EMA)
East Midlands (EMA)

_2_____
1234567
1234567
1234567
_2_4___
_2_4_6_
_____6_

13:30
07:00
07:35
08:00
17:00
20:50
22:30

16:40
08:45
09:35
09:55
18:20
22:15
23:50

W6 502
LO 369 / LH2271
LO 401
LO 401
FR 3143
FR 3143
FR 3143

321
AT6
AT7
AT8
731
732
733

uwagi

do 18.01.09
od 26.10.
od 26.11
do 25.10
do 25.10
od 26.10
do 25.10

Opracowano na podstawie poznan.com.pl/pl/mapa_polaczen/rozklad_lotow.html

1. Z tabeli wynika, że loty do Warszawy mają miejsce przez cały rok.
2. W październiku lot do Frankfurtu trwa krócej niż w listopadzie.
3. Wszystkie samoloty podane w rozkładzie kursują we wtorki.
4.Tylko dwa spośród podanych samolotów nie kursują w czwartki.
5. Rejs FR 3143 za każdym razem trwa tyle samo.

6. Do 25 października najczęściej w ciągu tygodnia kursuje
samolot do Monachium.
7. Do 25 października najrzadziej w ciągu tygodnia kursuje
samolot do East Midlands.
8. Wcześniejszy samolot do Frankfurtu nie poleci 26
października.
9. Do 25 października w tygodniu jest więcej połączeń z East
Midlands niż po 26 października.
10. Najdłużej trwa rejs W6 502.

Zadanie 3. (0-10 pkt.)
Przepisz tekst, wstawiając w puste miejsca właściwe wyrazy z ramki w odpowiednich formach gramatycznych. Dwa wyrazy nie pochodzą z
tego tekstu.
________, w jakim żyjemy, _________ znakiem naszych czasów. Często __________, że dawniej panował większy spokój, a ludzie nie musieli
uczestniczyć w __________ szczurów. Czy ______na pewno? ________ cofniemy się do początków naszego ________, okaże się, że szybkie życie wcale
nie jest nowym wynalazkiem.
_______ zdania jest prof. Robert Sukman z Washington University, autor książki „Man the Hunter”. Jego zdaniem przez setki tysięcy lat _______
padały ofiarą silniejszych od nich drapieżników: tygrysów ____________, niedźwiedzi, olbrzymich hien i orłów.
(...) ________ pod wpływem ________ czynników kształtował się ludzki mózg i jego wyjątkowe __________ – __________ uczeni. ____________właśnie
mamy dobry wzrok, szybki refleks i potrafimy zajmować się ______________ wieloma rzeczami. Impulsywność była więc bardzo cenna. Ba, niektórzy
badacze przypuszczają wręcz, że to, co dziś nazywamy ___________ uwagi (ADD), u naszych przodków ________ być przystosowaniem do życia w
___________ środowisku, ______________ bodźców i zagrożeń.
Opracowano na podstawie: J. Nikodemska, J. Stradowski, Cywilizacja niecierpliwości, „Focus” 10/2008.
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Zadanie 4. (0-15 pkt.)
Znajdź 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

Zadanie 5. (0-12 pkt.)
Do podanych terminów przyporządkuj definicje, wstawiając odpowiednie litery w puste miejsca tabeli. Uwaga – jedna z definicji nie pasuje do
żadnego z wyrazów.
ANTONIMY
HOMONIMY

SYNONIMY
KRYPTONIMY

PSEUDONIMY
EPONIMY

A- wyrazy lub zwroty pochodzące od nazwy własnej, czyli np. od imienia lub nazwiska osoby prawdziwej lub fikcyjnej, a także od nazwy
miejscowości, regionu lub kraju,
wyrazy o jednakowym brzmieniu, lecz o odmiennych znaczeniach,
wyrazy o jednakowym brzmieniu, ale odmienne pod względem pisowni, pochodzenia i znaczenia,
wyrazy bliskoznaczne,
para wyrazów o znaczeniach przeciwstawnych,
zmyślone imiona albo nazwiska, używane z różnych powodów zamiast właściwego (np. przez pisarzy, autorów; także przez
konspiratorów),
G- wyrazy lub litery ukrywające właściwe nazwy czegoś lub czyjeś nazwisko.

BCDEF-

Zadanie 6. (0- 10 pkt.)
Przeczytaj tekst, a następnie wypisz tytuły utworów literackich, do których nawiązuje.
Kiedy profesor powiedział: Adamie Niezgódko, znowu musisz tam iść, ucieszyłem się bardzo. Odkąd posłał mnie po zapałki do bajki
pana Andersena, wiedziałem, że tam wszystko dzieje się na niby i niczego się nie bałem. Zresztą tak dawno nie widziałem Ani i Mateusza, o Maryli
nie wspomnę, że kolejne przekroczenie światów wydawało mi się proste. Nie myślałem o trudnościach, zamknąłem oczy i ... z zamyślenia wyrwał
mnie dziecinny głosik – proszę, narysuj mi baranka. – No tak, zaczęło się – pomyślałem. Jeśli się teraz zatrzymam, nigdy nie dotrę do Marcina i nie
dowiem się, czy spotkał się w końcu z Birutą. Zniecierpliwiony minąłem chłopczyka o złotych lokach i pognałem w stronę wzgórza. Było mi trochę
żal malca, wiedziałem jednak, że wkrótce nieopodal rozbije się samolot i pilot załatwi sprawę z barankiem raz na zawsze. Jak zawsze musiałem się
przedrzeć przez pole bitwy, na którym kolejny raz umierał sławny rycerz - nie robiły już na mnie wrażenia jego patetyczne gesty ani aniołowie
przychodzący po jego duszę. Widziałem to tyle razy. Tym razem scena była jednak dość komiczna, bo nie wiadomo skąd przyplątał się Włóczykij i
zakłócił cały ceremoniał. Gruby Raptusiewicz rechotał głośno, widząc, jak Włóczykij, zabawnie podskakując, ucieka z pola bitwy. Wtórował mu
Ebenezer - nigdy nie podejrzewałem, że ma poczucie humoru. Tu może zdarzyć się wszystko – pomyślałem i chcąc uniknąć zderzenia z pędzącym na
miotle w moją stronę Malfoyem – zamknąłem oczy. - Adasiu, znowu czytałeś w nocy ?! – głos mamy nie wróżył niczego dobrego. Rzeczywiście,
zapomniałem wyłączyć światło.
Zadanie 7. (0-12 pkt.)
Przepisz zdania, poprawiając i upraszczając składnię, nie pomiń żadnej informacji. Uwaga, możesz ułożyć za każdym razem najwyżej dwa
zdania:
I. Oto kobieta, którą mężczyzna, z którym wczoraj rozmawiałeś, porzucił.
II. To jest samochód, który mężczyzna, którego widziałeś wczoraj podczas rozmowy z kobietą, którą wczoraj poznałeś, zaparkował.
III. To jest kobieta, której wczoraj Jarek przesłał paczkę, będącą w pomieszczeniu, w którym czytałeś instrukcję.
Zadanie 8. (0- 12 pkt.)
Z jakich słowników pochodzą hasła? Wpisz ich nazwy do pustej kolumny:
„gwoździk m III, D. gwoździka, B. gwoździk, pot. gwoździka, 1. „mały gwóźdź”: Wbić gwoździk,
pot. gwoździka. 2. przestarz. p. goździk”.
„gwóźdź – A. ĆWIEK, bretnal, hufnal, gwoździk, pinezka, pluskiewka, szpilka, hak, hacel, haczyk,
kruczek, kotwica, wieszak, kołek, B. ŚRUBA, nit, sztyft, bolec, sworzeń”.
„GWÓŹDŹ 1. gwóźdź do trumny „ostateczna przyczyna porażki, upadku, klęski, niepowodzeń
itp.”: Kosztowała ta wojna mnóstwo ofiar, pochłonęła olbrzymie pieniądze i w konsekwencji była
gwoździem do trumny napoleońskiego imperium. Zahorski. Napoleon 235 – 236”.
„gwoździk (mały gwóźdź) – ka, - kiem, - ki, - ków
gwoździk (przyprawa, kwiat) – ka, - kiem, - ki, - ków, a. goździk”.

Zadanie 9. (0-7 pkt.)
Przepisz wyrażenia i zastąp podkreślone przymiotniki odpowiednimi wyrazami bliskoznacznymi. Żaden z wyrazów nie może się powtórzyć.
dobry człowiek, dobry chłopczyk, dobry tort, dobry interes, dobry but, dobry numer telefonu, dobry wybór

