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„ZŁOTA ŻABKA” 2004/2005
Konkurs w Dziedzinie Literatury i Języka Polskiego
Organizator: Fundacja Edukacji Społecznej EKOS
etap I
Witaj! Na rozwiązanie wszystkich zadań masz 45 minut. Czytaj uważnie wszystkie polecenia, pisz starannie! Wszystkie zadania wykonaj na tej
kartce. Życzę Ci miłej zabawy i sukcesów!
Twoja Żabka

Zadanie 1. ( 8 punktów)
Wszyscy moi koledzy mają dziwne przezwiska. Oto one: Biblioman, Korner, Ottoman, Wektor, Margerita,
Twardziel, Bryza i Fasolla.
Zgadnij, który z nich:
A. jest żeglarzem.
.................................................
B. lubi czytać książki.
.................................................
C. spędza dnie przed komputerem. .................................................
D. lubi grać w piłkę nożną.
.................................................
E. jest leniem.
.................................................
F. uwielbia włoską kuchnię.
.................................................
G. gra na pianinie.
.................................................
H. jest najlepszy z matematyki.
.................................................
Zadanie 2. ( 8 punktów)
W poniższych wypowiedzeniach ukryły się nazwy instrumentów muzycznych. Odszukaj je – za każdym
razem metoda „szyfrowania” jest inna!
A. Tylko Konstanty poważnie traktował problemy Basi. ......................................
B. Obraz ten będzie kiedyś twój.
......................................
C. Kupiłem nowy fotel, firanki i dywan.
......................................
D. Helikopter sanitarny wiózł organy do przeszczepu.
......................................
E. Radek – talent gimnazjalny.
......................................
F. Turyści dotrą bardzo późno.
......................................
G. Paulina i Agata nieraz ignorowały natrętnego Olafa.
......................................
H. Nieliczni oglądali znaczki u Pawła.
......................................
Zadanie 3. ( 4 punkty)
Idąc do szkoły, Marek spotkał przy przejściu dla pieszych staruszkę, która poprosiła go o pomoc.
Chodziło o przeprowadzenie lub przeniesienie na drugą stronę ulicy jej ulubionych zwierząt: psa, kota
i rybki w słoju. Problem polegał na tym, że za jednym razem można było przetransportować tylko jedno
zwierzę, ale nie wolno zostawić kota z rybką ani psa z kotem. Pytanie: jak Marek poradzi sobie z tym
zadaniem, jeśli babcia nie będzie mu pomagać? Opisz kolejność przeprowadzania zwierząt na drugą
stronę ulicy.
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
Zadanie 4. ( 6 punktów)
Utwórz skróty, pamiętając o zasadach interpunkcyjnych:
ciąg dalszy nastąpi
hektar
bieżącego miesiąca
według
między innymi
jak wyżej

Zadanie 5. (8 punktów)
Dobierz wyrazy z ramki, nadając im odpowiednie formy gramatyczne, w taki sposób, aby utworzyły
cztery znane przysłowia.
lepszy, w, dach, baba, na, a, późno, z, uderzyć, garść, nożyce, wcale, stół, koń,
odezwać się, lepiej, w, niż, niż, wóz, wróbel, lżej, gołąb
A.
B.
C.
D.

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

Zadanie 6. ( 6 punktów)
Do każdej grupy wyrazów dopisz pasujący rzeczownik:
A. herbatnik, harmonijka, helikopter
.....................................
B. czasownik, spójnik, przysłówek
.....................................
C. średnik, przecinek, myślnik
.....................................
D. opactwo, górnictwo, proroctwo
.....................................
E. życie, żyletka, życzliwy
.....................................
F. sąsiedztwo, doradztwo, dowództwo
.....................................
Zadanie 7 ( 4 punkty)
Do jakiego miasta jedzie pociąg, ruszający z peronu 27 w Warszawie?
Odpowiedz pełnym zdaniem.
.............................................................................................................................





Poznań
Gdańsk
Elbląg
Olsztyn

Uwaga! Zagadka oparta jest na alfabecie: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K,
L, Ł, M, N, O, P, R, S, T, U, W, X, Y, Z.

Zadanie 8 ( 6 punktow)
Rozwiąż zadanie i napisz poprawnie liczebniki (słownie):
Na wiejskim podwórku Ania zobaczyła 27 kurcząt, trzy razy mniej źrebiąt niż cieląt, dwa razy więcej
gąsiąt niż kurcząt oraz o 11 mniej prosiąt niż kurcząt. W sumie zobaczyła 109 zwierząt. Ile było
poszczególnych gatunków zwierząt?
Odpowiedź:
Ania zobaczyła:
..................................................................
kurcząt,
..................................................................

gąsiąt,

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

prosiąt,

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

źrebiąt,

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

cieląt,

czyli w sumie ..................................................................

zwierząt.

