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„ZŁOTA ŻABKA” 2002/2003
Konkurs w Dziedzinie Literatury i Języka Polskiego
Organizator: Fundacja Edukacji Społecznej EKOS
etap II
Na wykonanie zadań masz 60 minut. Wszystkie odpowiedzi trzeba wpisać na „Kartę odpowiedzi”. Życzę Ci powodzenia!
Twoja Żabka

Zadanie 1. (6 punktów)
OWOCOWE ZAMIESZANIE
W poniższych zdaniach zmień nazwy owoców, aby powstały poprawne wyrażenia.
A. Wpadłem jak wiśnia w kompot!
B. Nie obiecuj mi brzoskwiń na wierzbie!
C. Znowu myślisz o niebieskich rodzynkach.
D. Tym razem dostaniesz daktyla z makiem!
E. To dla mnie twardy kokos do zgryzienia.
F. Krzywisz się, jakbyś jadł pomarańczę.
Zadanie 2. (12 punktów)
WYMIANA SYLABY
W każdym z odgadniętych trzysylabowych wyrazów należy zmienić jedną sylabę – tak, aby powstało nowe
słowo o podanym znaczeniu.
Przykład: Zmień żółty kwiat na plecionkę na psi pysk.
KA
CZE
NIEC
KA
GA
NIEC

A.
B.
C.
D.
E.
F.

Zmień aurę na fachową opinię.
Zmień pracę na dzień tygodnia.
Zmień zboże na środek oka.
Zmień napój na grządkę kwiatową
Zmień ozdobną tkaninę naścienną na potrawę.
Zmień pozytywną cechę na malarskie narzędzie.

Zadanie 3. (12 punktów)
ZAGADKI HOMONIMICZNE
Rozwiązaniem każdej zagadki jest słowo, które ma więcej niż jedno znaczenie.
Przykład: Jaki owoc nie lata? KIWI
G. Jaka izba mieści się w sercu?
H. Jaka budowla jest błyskawiczna?
I. Jaka ulica jest kosztowna?
J. Jaką dziedzinę można odpiłować?
K. Jaka ryba powinna szpiegować?
L. Jaki kwiatek jest chorobą?
Zadanie 4. (12 punktów)
– ARZ czy –AŻ?
Podane cząstki wyrazów dopisz do właściwych zakończeń umieszczonych w tabeli, aby powstało 12 poprawnie
napisanych wyrazów. Uwaga! Jedną cząstkę należy wykreślić, a jedną – użyć dwukrotnie.
BAG- DEK- GAR- GUL- LEK- MAS- MIR- MUR- PIS- TOK- STR- WIRZadanie 5. (8 punktów)
WYKREŚL ODMIEŃCA
W każdym punkcie odgadnij zasadę i wykreśl jeden wyraz, który nie pasuje do pozostałych. Wykreślone wyrazy
przepisz na „Kartę odpowiedzi”.
A. adriatycki, bałtycki, joński, szwedzki
E. kasztan, orzech, owoc, żołądź
B. Fin, Szwed, Pers, Włoch
F. gorzki, mokry, słodki, słony
C. mąka, mleko, kasza, ryż
G. bój, rój, słój, wuj
D. płuco, serce, wątroba, żołądek
H. blondynka, brunetka, kuzynka,
szatynka

Zadanie 6. (10 punktów)
PTASIA PIRAMIDA
A. Odgadnij nazwy ptaków i wpisz je we właściwe miejsca w piramidzie na „Karcie odpowiedzi”.
☻ Nosi frak
☻ Chodzi po swojemu
☻ Nie lubi spółek
☻ Bywa kwoką
☻ Żabojad
☻ Pędzi jak wiatr
B. Używając tylko liter znajdujących się w piramidzie ułóż teraz nazwy 4 innych ptaków (powstałe wyrazy mogą być
dowolnej długości; daną literę można użyć kilkakrotnie).
Zadanie 7. (12 punktów)
BRAKUJĄCY PRZYMIOTNIK
Do każdej grupy wyrazów dopisz jeden przymiotnik(w dowolnym rodzaju gramatycznym), który pasuje do nich
wszystkich. Dopisane przymiotniki przepisz na „Kartę odpowiedzi”.
spojrzenie
zysk
porzeczka
przyjaźń
ręce
charakter
staw
intencje
asfalt
A.
B.
C.
gardło
spodnie
zakres
D.

rączka
serce
naszyjnik

klimat
ton
dyżur
E.

F.

Zadanie 8. (6 punktów)
BRAKUJĄCY ELEMENT
Odgadnij zasadę i wpisz do prostokątów brakujące wyrazy. Przepisz je na „Kartę odpowiedzi”.
KLASZTOR
MNICH

KOSZARY
A.

DŁOŃ
B.

RĘKAWICA
SKARPETA

ODPOWIEDŹ
C.

PYTANIE
SKUTEK

KRÓTKI
DŁUGI

TANI
D.

TRÓJKĄT
TRIO

KWADRAT
E.

LECZYĆ
MALOWAĆ

LEKARKA
F.

Zadanie 9. (10 punktów)
WSPÓLNA SYLABA
Ułóż 10 wyrazów dwusylabowych (rzeczowników w mianowniku liczby pojedynczej nie będących nazwami
własnymi), zawierających sylabę WA; wpisz je do tabelki.
Zadanie 10. (12 punktów)
ROZPOZNAJ, KTO MÓWI
Udzielono głosu kilku postaciom literackim. Rozpoznaj, kto to mówi – może to być osoba, zwierzę lub roślina.
A. – Ach, wydłuża mi się nos! Chyba znów nie powiedziałem całej prawdy...
B. – Uważam, że warzywa niepotrzebnie się kłócą. Wszak i tak zginiemy w zupie...
C. – W Krainie Czarów przeżyłam niezwykłe przygody.
D. – Nie rozumiem, dlaczego spotkane osoby na mój widok zmykają na drzewo.
E. – Chciałbym ożenić się z czaplą. Ale teraz ona mnie nie chce...
F. – Pewien chłopiec przyczepił sanki do moich królewskich sań, a ja zamroziłam mu serce.

