ZŁOTA ŻABKA 2015/2016
I etap – 18 listopada
Konkurs w Dziedzinie Literatury i Języka Polskiego
Organizator: Fundacja Edukacji Społecznej EKOS
Imię i nazwisko .....................................................................

Imię i nazwisko nauczyciela języka polskiego:

Nazwa szkoły ..........................................................................

................................................................................

..................................................................................................

................................................................................

Witaj! Cieszę się, że bierzesz udział w naszym konkursie. Na rozwiązanie zadań masz 45 minut. Zadania: 1, 2,
5 i 6 wykonaj na osobnych kartkach. Zanim to zrobisz, u góry kartek napisz swoje imię i nazwisko, nazwę szkoły,
imię i nazwisko Twojego nauczyciela języka polskiego. Czytaj uważnie polecenia, pisz starannie, dbaj o precyzję
i poprawność językową swoich wypowiedzi, przede wszystkim jednak myśl, myśl, myśl ... Powodzenia!
Twoja Żabka

Zadanie 1. Zagadki muzyczne
Jaki instrument kojarzy się z
A. nosem dużego zwierzęcia?
B. jednym z trzech rodzajów literackich?
C. naczyniami kuchennymi?
D. synonimem do słowa „trzeszczeć”?
E. figurą geometryczną?
F. słowem oznaczającym w muzyce „ cicho”?
G. dużymi garnkami?
H. synonimem do słowa „narządy”?

(0 – 8 punktów)

Zadanie 2. Przed meczem
(0 – 10 punktów)
W opowiadaniu znalazło się 10 frazeologizmów zawierających słowo „skóra”. Podkreśl je,
a następnie przepisz w poprawnej formie.
Mam ostatnio tyle przeżyć, że nie spisałbym ich na baraniej skórze. Przeczuwam przez skórę,
że będzie nam trudno wygrać jutrzejszy mecz. Kiedy myślę o naszych przeciwnikach, cierpi mi
skóra. A ten ich trener – istny wilczur w owczej skórze! Nasz trener przy nim wygląda marnie –
po prostu sama skórka i kości. Drużyna przeciwnika już w zeszłym roku zaszła nam pod skórę.
Wszyscy pamiętają, że przegraliśmy z nimi dwa razy. Wyskakiwaliśmy ze skóry w czasie
treningów, żeby poprawić formę. Ojciec kupił mi nawet profesjonalne korki, ale były bardzo
drogie, po prostu w sklepie zdjęto z niego skórę. Ich kapitan już zaplanował, jak będą świętować
kolejne zwycięstwo, ale to jest dzielenie skóry na byku. Jutro mecz – nie wiem, czy wygramy, ale
drogo przehandlujemy naszą skórę!
Zadanie 3. Rymujące się wyrazy
(0 – 8 punktów)
Do każdego wyrazu dopisz wyraz bliskoznaczny tak, by słowa w każdej kolumnie rymowały
się ze sobą.
nieduży

egzystował

dwoje

obuwie

……………….……….….. ……………….……….….. ……………….……….….. ……………….……….…..
nieprzemijający

czyścił

upomnienie

miesiąc

……………….……….….. ……………….……….….. ……………….……….….. ……………….……….…..
nienaruszony

skowytał

zjawa

obfity

……………….……….….. ……………….……….….. ……………….……….….. …………….……….…...

Zadanie 4. Spadające litery
(0 – 8 punktów)
Litery w każdej kolumnie należy "przesunąć" w dół w puste miejsca w diagramie. Wpisz je
w taki sposób, by otrzymać poziomo sentencję angielskiego pisarza Gilberta Keitha
Chestertona. Kratka z literą X oznacza spację; w jednej kratce powinna znaleźć się jedna
litera.
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Zadanie 5. Ukryte wyrazy
(0 – 8 punktów)
W podanych zdaniach „ukryte” zostały: nazwa środka stylistycznego, tytuł utworu, nazwa
warzywa, nazwa ryby, nazwa drzewa, nazwa przyrządu do pisania, nazwa ciastka oraz
nazwa geograficzna. W każdym zdaniu ukryty został jeden wyraz, odczytywany z liter
sąsiadujących ze sobą; odszukaj go.
A. Jacek, co robią na stole szarfa, worek na buty i te brudne bluzki?!
B. W centrum miasta znajduje się jeszcze to stare kino, w którym poznali się moi
dziadkowie.
C. Lilia dała Mateuszowi w prezencie czekoladę.
D. Zobacz, Krysiu, Krzysztof ma zakręconą butelkę, a próbuje się z niej napić.
E. Uwierz mi, nie ma żadnych sporów na niewielkim podwórku rodziny Kowalskich.
F. Nie mam konta na Facebooku, w ogóle nie korzystam z portali społecznościowych.
G. Dziś jest zimno, uwierz babci, Piotrusiu, i włóż czapkę!
H. Śnieg, który sypał od rana, przykrył grubą warstwą wszystkie chodniki.
Zadanie 6. Wierszyk ortograficzny (zadanie z edycji 2014/2015)
Przepisz wierszyk, poprawiając wszystkie błędy.
Pewna rzaba, proszę pana,
bardzo dobrze wyhowana
zapragneła dla zasady
wpaść do jakiejś innej rzaby.
Rzab w poblirzu mjeszka wjele,
rzeby zdonżyć wpaść w njedzielę,
rzaba musi się nabjedzić,
kogoś wybrać i upszedzić,
że przyjedzie hyżo w gości,
chentnie zagra z kumem w kośći,
w karty, w skrable zna zasady
- tylko - nie zna takiej rzaby...
Siedzi sama, proszę pana.
Cuż, że dobrze wychowana.

(0 – 8 punktów)

