ZŁOTA ŻABKA 2013/2014
II etap – 22 marca 2014r.
Konkurs w Dziedzinie Znajomości Literatury i Języka Polskiego
Organizator: Fundacja Edukacji Społecznej EKOS
Imię i nazwisko .....................................................................

Imię i nazwisko nauczyciela języka polskiego:

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

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

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

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

Witaj! Na rozwiązanie wszystkich zadań masz 60 minut. Czytaj uważnie polecenia, pisz starannie! Zadanie 7
wykonaj na osobnej kartce Życzę Ci miłej zabawy i sukcesów!
Twoja Żabka

Zadanie 1. Litery i liczby

(0-18 punktów)

Zapisz za pomocą kombinacji liter oraz liczb słowa o następujących znaczeniach:
A.
B.
C.
D.
E.
F.

miasto we Włoszech …………….…….
starożytny pojazd konny ………………
włoski sos z bazylii ………….………..
ocena szkolna ……………….………..
roślina doniczkowa ……….………….
mały teatr …………………………….

Przykłady: 100+LICA= STOLICA, O+2+GA=ODWAGA
Zadanie 2. Dodaj literę T
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.

(0-21 punktów)

do zaimka, aby otrzymać 1000 kilo ……………………….……..
do rośliny, aby otrzymać pierwiastek chemiczny ……………….
do zawiesistego płynu, aby otrzymać stertę ……………………
do rudego zwierza, aby otrzymać korespondencję ……………..
do jednej z najdłuższych rzek w Europie, aby otrzymać żałobną pieśń …………….…..
do donośnego odgłosu, aby otrzymać barana ………………….
do ciągu szyn, aby otrzymać eleganckie ciasto ……………….

Przykłady: T+ARA=TARA, S+T+AN =STAN
Zadanie 3. Zagadki rodzinne
Dwaj dobrzy sąsiedzi, Teodor i Zenon, przy jednej ulicy wiele lat mieszkali.
Brat Zenona, Leon, był znanym drukarzem, zaś siostrę Teodora wszyscy Tośką zwali.
Jej synowie bliźniacy, Romek oraz Tomek, w jednej dziewczynie się kochali – Zosi,
Córce Zenka i Marii. Pierwszy ją o rękę Roman poprosił.
Ona się zgodziła, a po roku szczęśliwie Adama powiła.
Odpowiedz na pytania – Kto był…
1. teściem Romka? - ……………………….….…..
2.

bratankiem Tomka? - ………………….……….

3. synową Tośki? - ……………………….………..
4. stryjem Adama? - ……………………………….
5. wnukiem Marii? - …………………..…….……..

(0-15 punktów)

Zadanie 4. Popraw przysłowia

(0-18 punktów)

Zapisz poprawnie żartobliwie przekształcone przysłowia:
A. Ciekawość - pierwszy stopień do zdrady. - …………………………………………………
B. Co ma pływać, nie utonie. - ………………………………………………………………..
C. Czego Jaś się nie nauczy, z tego go przepytają. - ………………………………………….
D. Jak trwoga, to do bloga. - …………………………………………………………………..
E. Zdolnemu wiatr w oczy wieje. - ……………………………………………………………
F. Nie ma tego złego, co by na gorsze nie wyszło. - ………………………………………….
Zadanie 5. Ukryte zwierzęta
W poniższych zdaniach ukryły się na granicy
wyrazów nazwy czterech zwierząt. Odgadnij je,
a następnie wpisz poziomo do diagramu, aby
skrzyżowały się z nazwą piątego zwierzęcia.
A.
B.
C.
D.

(0-8 punktów)
Ż
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Spotkałem wczoraj Kaśkę i Magdę i uprzedziłem je, że pan od fizyki zamierza nas wszystkich odpytać.
Tomek z Pawłem odwiedzili Staszka w szpitalu, Marta też, a Baśka nie przyszła ani razu.
Moi bracia chcieli spać do późna w czasie ferii, ale i tak wstawaliśmy rano, żeby biec na lodowisko.
Kiedy złodzieje otworzyli sejf, okazało się, że w środku nie ma biżuterii ani złota, tylko tajemniczy rękopis.

Zadanie 6. Odgłosy z „kotem”

(0-10 punktów)

Odgadnij pięć wyrazów 6-literowych, kończących się na „–kot”. Ich znaczenia związane są z dźwiękami
i odgłosami. Wszystkie wyrazy wpisz w kolejności alfabetycznej do diagramu.
A.
B.
C.
D.
E.

toczenie się pojazdu po bruku
praca silnika
niewyraźna mowa
silne poruszanie się skrzydeł ptaka
głośny upadek
B
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Zadanie 7.
Napisz podobny wierszyk, wykorzystując podobieństwa między wyrazami.
(zadanie z poprzedniej edycji)
Pewna wrona z miasta Wronki
Zapytała raz biedronki:
Czy szczupłe są szczupaki?
Gołębie to gołe ptaki?
Pawian mieszka w pawilonie?
Koniczynę jedzą konie?
O co proszą prosiaki?
Czy ślinią się ślimaki?
Biedronka do dziś się biedzi,
szukając odpowiedzi.

(0-10 punktów)

