„ZŁOTA ŻABKA” 2005/2006
Konkurs w Dziedzinie Literatury i Języka Polskiego
Organizator: Fundacja Edukacji Społecznej EKOS
etap I
Witaj! Na rozwiązanie wszystkich zadań masz 45 minut. Zadania 4 i 7 wykonaj na osobnej kartce. Czytaj uważnie
wszystkie polecenia, pisz starannie! Życzę Ci miłej zabawy i sukcesów!
Twoja Żabka

Zadanie 1. ( 6 punktów)
PRZYGODY PAŃSTWA ABECAŃSKICH
A. Państwo Abecańscy wybrali się na wycieczkę po Polsce. Zwiedzili już: Augustów, Cieszyn, Elbląg oraz
Gdańsk. Zaproponuj im następną miejscowość do zwiedzania. ............................................
B. Pani Abecańska zaprosiła na kawę 4 przyjaciółki. Przyszły już : Pelagia, Renata i Seweryna. Jak może mieć na
imię czwarta koleżanka? ...........................................
C. Pan Abecański poszedł na zakupy do warzywniaka. Kupił już: pietruszkę, rabarbar i truskawki. O czym
zapomniał? ..............................................
D. Państwo Abecańscy mają troje dzieci, które urodziły się w kolejnych miesiącach: wrześniu, październiku i
listopadzie. Dzieci te noszą imiona: Ryszard, Agata i Irena. Czwarte dziecko przyjdzie na świat w grudniu.
Zaproponuj dla niego imię (dla chłopca i dziewczynki)...................................................................
E. Rysiek Abecański lubi uprawić sport. Jego ulubione dyscypliny to: pływanie, rzut młotem, szermierka oraz...
Odgadnij czwartą dyscyplinę................................................
F. Agatka z Irenką pomagają często mamie Abecańskiej w kuchni. Potrafią już upiec: tort, sernik oraz rogaliki.
Czego nauczą się dzisiaj? ...............................................
Zadanie 2. ( 8 punktów)
PTASI SEJM
Na łące pod lasem zebrały się ptaki, które postanowiły wybrać swoich przedstawicieli do ptasiego parlamentu.
Zapoznaj się z wystąpieniami kandydatów i odgadnij, jaki reprezentują gatunek.
A. – Jeśli zostanę wybrany, obiecuję, że przejdę na wegetarianizm i nie zjem żadnej żaby, nawet złotej.
...............................
B. – Jeśli mnie wybierzecie, zostanę w kraju i nie będę wybierać się za morze.
.......................................................................
C. – Jestem mądra i mam oczy dookoła głowy, więc z pewnością nadaję się na ptasiodeputowanego!
...................................
D. – Jestem zawsze elegancko ubrany, więc
we fraku będę was godnie reprezentował.
..........................................................
E. – Jako poseł obiecuję stawiać czoła problemom i nigdy nie chować głowy w piasek.
........................................................
F. – Jeśli mnie wybierzecie, wyprowadzę się z zegara i zamieszkam w hotelu sejmowym.
......................................................
G. – Jestem symbolem swych skrzydlatych braci, ponieważ mój wizerunek zdobi godło państwowe.
....................................
H. – Jeśli obdarzycie mnie zaufaniem, obiecuję, że poskromię moje skłonności do cudzej własności.
....................................
Zadanie 3. ( 8 punktów)
Z ROKU NA ROK
Przy każdym zdaniu napisz, czy jest prawdziwe (P), czy fałszywe (F).
1 W roku najwięcej jest miesięcy 31-dniowych.
5 Rok szkolny jest dłuższy od
kalendarzowego.
2 Rok świetlny jest jednostką czasu.
6 Słowo rok rymuje się ze smok.
3 Nazwa „sierpień” pochodzi od słowa sierp.
7 Nowy Rok następuje po imieninach
Sylwestra.
4 Rok akademicki obowiązuje tylko na
8 Rok przestępny jest dłuższy od zwykłego.
akademiach.
Zadanie 4. ( 6 punktów)
OPOWIEŚĆ GRZEGORZA
W opowieści Grzegorza wykreśl błędnie użyte nazwy zwierząt, na kartce wpisz poprawne.
Witajcie! Nazywam się Grzegorz Zarozumialski, opowiem Wam chętnie o sobie. Jestem zdrowy jak jeleń, wierny
jak lampart, uparty jak zebra i pracowity jak osa. Gdy trzeba, potrafię siedzieć cicho jak chomik pod miotłą. Zazwyczaj
chodzę swoimi drogami jak pies.

Zadanie 5 (0 - 6 punktów)
BRAKUJĄCY WYRAZ
Do środkowej kolumny wpisz po jednym wyrazie, do którego pasują oba sąsiednie określenia.
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Zadanie 6. ( 5 punktów)
CYFRY Z LITERAMI
Ułóż 5 wyrazów, które można zapisać przy pomocy liter oraz cyfry 2 lub 3. Przykład: o2ga, o3mać.
...............................................................................................................................................................................................
Zadanie 7. ( 6 punktów)
OGŁOSZENIE
Przepisz poniższe ogłoszenie, poprawiając wszystkie błędy.

Szukasz pracy? Choć do nas!
Nie ograniczona oferta, kursy kfalifikacyjne,
wykrztałcona kadra do Twojej dyspozycjii.
Przyjdź na spodkanie, które odbędzie się
06.XII.2005r. o godź. 18- tej,
w Poznaniu, na oś. Swarzęckim 12.

Zadanie 8. ( 5 punktów)
MAPA POGODY
Oto mapa pogody na jutro. Obejrzyj ją uważnie, a następnie zaznacz P (prawda) lub F (fałsz) przy poniższych
zdaniach:

1.
2.
3.

4.
5.

W województwie lubuskim
będzie padać deszcz.
Na wybrzeżu nocą wystąpią
przymrozki.
W ciągu dnia w Warszawie
będzie zimniej niż w
Kielcach.
Nocą najcieplej będzie w
Szczecinie.
Na północnym wschodzie
wystąpią przelotne opady.

