
 
 

„ZŁOTA ŻABA”  2006/2007 

Konkurs w Dziedzinie Literatury i Języka Polskiego 

Organizator: Fundacja Edukacji Społecznej EKOS 

etap II 
 

Cieszę się, że zdecydowałeś się na udział w naszym konkursie.  Przed Tobą zadania, na których rozwiązanie masz  120  minut. Zadania 3, 4, 8, 9  i 10  

wykonaj  na kartce papieru kancelaryjnego. U góry kartki  napisz swoje imię i nazwisko, nazwę szkoły, imię i nazwisko nauczyciela języka 

polskiego. Czytaj uważnie polecenia, dbaj o precyzję i poprawność językową  swoich wypowiedzi, przede wszystkim jednak  myśl, myśl, myśl ... 

POWODZENIA  ! Twoja Żaba   
 

 

Zadanie 1. (0 – 15 pkt.) Wpisz  do kolumny B  trzyliterowe zakończenia wyrazów zaczynających się od sylaby KAM, tak, by 

utworzone wyrazy odpowiadały znaczeniom z  kolumny C.  
 

A B C 

KAM  tereny i budynki uniwersytetu lub szkoły wyższej 

KAM  aparat do wykonywania szeregu, następujących po sobie, zdjęć fotograficznych 

KAM  towarzysz, kolega, kompan 

KAM  but, zwykle męski 

KAM  np. Pomorski 

 

 

Zadanie 2. (4 pkt.) Pięciu biegaczy brało udział w biegu długodystansowym, ich numery startowe mają związek z  uzyskanymi 

czasami. Odgadnij numer piątego zawodnika.  
 

Nr 10 Nr 13 Nr 11 Nr 14 Nr ............ 

1 godz. 48 min. 2 godz. 15 min. 1 godz. 52 min. 2 godz. 27 min. 2 godz. 8 min. 

 

 

Zadanie 3. (0 – 24 pkt.) Wymieszano 8 dwuwersowych fraszek Jana Sztaudyngera. Dopasuj do siebie wersy i połącz je               

z właściwym tytułem. Przepisz fraszki wraz z tytułami na osobną kartkę.  

Tytuły fraszek:  Nasz budżet, Dobroczyńca – złoczyńca, Młodość, Trudności, Telegram, Nieugięci, Cud, Maruderowi. 

 

chętnie za ładną Ewę dam. 

Czas ludzi  

Bardzo trudno wygrać bitwę 

Nie daje się perz! 

Skarżysz się na chmurę pyłu -  

Nie siałem wiatru, siałem róże,  

Nasz budżet jak szwajcarski ser 

Obdziela i obdziera nas -  

kiedy trafi się na sitwę. 

czas... 

z samych dziur, z samych zer. 

Do dyspozycji żebro mam, 

dlaczego tedy zbieram burze? 

Ja też! 

to dlaczego idziesz z tyłu? 

łudzi. 
 

 

Zadanie 4. (0 – 40 pkt.) Przepisz tekst, poprawiając błędy ortograficzne, wprowadź do niego (poza kropkami)  brakujące znaki 

interpunkcyjne.   

W kałurzy krwi leżał trup świerzy lecz sztywny z wyrazem zasmucenia na twarzy której nie wiele mu zresztą zostało. Kula 

niezwykłego kalibru uczyniła poważne spustoszenia w jego zębach trzonowych maużowinie oraz mórzdżku. Wysoko unosił się semp 

nieśmiąc jednak brać się do posiłku ze względu na obecność dedektywa. Był to męszczyzna w sile wieku w ubraniu zniekształconym 

dziewięcioma rewolwerami które wypychały mu kieszenie. W lewej ręce trzymał nuż a w prawej widelec. Jego kraciasty  kaszkiet 

miał w daszku peryskop a fular na szyi sporządzony z włosienicy był bogato chaftowany złotem. Jeden tylko mankamęt dostrzegł by 

baczny obserwator w postaci detektywa był bez spodni ponieważ na odgłos strzału wybiegł ze swojej sadyby w której sporzywał 

właśnie barszcz z uszkami. Jak wiadomo potrawę tę należy jeść dwoma sztudźcami i koniecznie bez spodni. Rozejrzawszy się 

detektyw doszczegł tajemnicze błyśnięcie w pobliskim stoku siana. Wyraz głębokiej mądrości prześwietlił mu lica. Kopnoł trupa 

który rozleciał się na kawałki był bowiem wypchanym manekinem. Detektyw pojął wszystko ujrzawszy błysk który powiadomił go o 

tym  to błyszczała pożucona igła którą pracowicie zszyto fałszywe truchło. 
(na podstawie S. Lem, Dyktanda, czyli..., Kraków 2001) 

 
 

Zadanie 5. (0 – 18 pkt.) Hasła w słowniku języka polskiego zawierają objaśnienia dotyczące zróżnicowania stylistycznego: 

oficjalne, poetyckie, publicystyczne, potoczne, regionalne, przestarzałe, naukowe.  Przyporządkuj je  wyrazom w tabeli.   
pyra  medialny  pracuś  

dumać  celtologia  czcigodny  

filologia  wielebność  darwinizm  

srebrnopióry  ryczka  magnificencja  

mamusia  łach  kochanie  

szlafmyca  bydlak  briefing  
 



Zadanie 6. ( 0 – 15 pkt. ) Wpisz do kolumny B słowo, którego znaczenie będzie odpowiadało jednocześnie znaczeniom podanym w kolumnie    

A i C.  
A B C 

zorganizowana politycznie społeczność 

 

 mężczyzna i kobieta jako para małżeńska 

jeden z dwóch punktów, w których oś Ziemi przecina 

powierzchnię Ziemi 

 wygięta półokrągło płoza w kołysce 

zewnętrzny kształt, postać, wygląd czegoś  stan sprawności fizycznej organizmu osiągnięty na 

skutek treningu 

mający znaczny wymiar, ciągnący się na dużą odległość  pewna suma pieniędzy, którą ktoś pożyczył i musi 

zwrócić (l. mn.) 

myśl wyrażona słowami, wypowiedzenie 

 

 mniemanie, pogląd, opinia, sąd o kimś, o czymś 

 

Zadanie 7. ( 0 – 14 pkt.) Odgadnij pochodzenie  cytatów. Rozwiązanie zapisz  w tabeli.  
 
Cytat: Nazwisko autora: Tytuł utworu: 

Dobry uczynek to jak Kali zabrać komu krowy.   

Jedzą, piją, lulki palą.   

Grzeczność nie jest nauką łatwą ani małą.   

Stoi na stacji lokomotywa.   

Paweł i Gaweł w jednym stali domu.   

Litwo, ojczyzno moja!   

Mój los – współkochać, nie współnienawidzić!   
 

 

Zadanie  8. (0 – 15 pkt.) Napisz czterowersowy, żartobliwy wierszyk – streszczenie „Antygony” Sofoklesa na wzór zamieszczonego 

niżej.  
 

 Stanisław Barańczak, Romeo i Julia 

Rody Werony: wraży* raban. 

Młodzi: hormony. Starzy: szlaban. 

Mnich: lekarstwem zielarstwo? 

Finał: trup grubą warstwą. 
(S. Barańczak, Biografioły. Poczet 56 jednostek sławnych, sławetnych i osławionych...., Warszawa 1991) 

*wraży – wrogi
 

Zadanie 9. (0 – 15 pkt.)  Napisz siedmiozdaniową instrukcję dla użytkownika komputera  Jak  szukać informacji w Internecie? zgodnie ze 

wskazówkami: pierwsze -  zdanie pojedyncze rozwinięte, drugie –  zdanie złożone współrzędnie przeciwstawne, trzecie – zdanie złożone 

współrzędnie spójnikowe, czwarte – zdanie pojedyncze rozwinięte, piąte - zdanie złożone podrzędnie, szóste - zdanie złożone współrzędnie  

bezspójnikowo, siódme – zdanie pojedyncze rozwinięte. 

 

Zadanie 10.  (0 – 20 pkt.) Zgadnij, która pani siedzi obok której i jakie lubią czytać książki. Tabelę przerysuj na osobną kartkę i uzupełnij. 
 

Pani Bibliofilska urządziła przyjęcie - przy okrągłym stole usiadły cztery członkinie Klubu Dobrej Książki – pani 

Bibliofilska i jej trzy przyjaciółki: Pagińska, Książkowska i Literacka. Pani Pagińska, która czyta tylko kryminały, 

usiadła po prawej stronie  miłośniczki powieści podróżniczych. Pani Literacka lubi czytać poezję, dlatego nie siedzi 

obok zagorzałej czytelniczki powieści science-fiction, ale po prawej stronie miłośniczki romansów. Gospodyni 

przyjęcia, która nie czyta powieści podróżniczych, siedzi obok czytelniczki kryminałów. Zwolenniczce romansów nie 

przeszkadza  bliska obecność pani Bibliofilskiej. Pani Książkowska nie siedzi obok pani Pagińskiej. Czytelniczka 

powieści podróżniczych nie jest gospodynią przyjęcia ani miłośniczką romansów. 
 

Osoba: Pani Bibliofilska Pani Pagińska Pani Literacka Pani Książkowska 

Miejsce: 
Po prawej stronie pani ...  

i po lewej stronie pani ... . 

Po prawej stronie pani ...  

i po lewej stronie pani ... . 

Po prawej stronie pani ...  

i po lewej stronie pani ... . 

Po prawej stronie pani ...  

i po lewej stronie pani ... . 

Lektury:     

 

Zadanie 11. (0 – 20 pkt.) Wpisz do kolumny A  pojęcia z ramki, tak, by odpowiadały znaczeniom z kolumny B. Uwaga – pojęć jest  więcej niż 

definicji. 
 

A B 

 najwyższa warstwa społeczna w ustroju niewolniczym albo feudalnym, w monarchiach i republikach 

 budynek lub pomieszczenie na skład broni 

 wybór utworów literackich jednego lub wielu autorów, zwłaszcza z określonego okresu literackiego albo zakresu tematycznego 

 zgodność cech, podobieństwo pod pewnym względem 

 współbrzmienie co najmniej trzech dźwięków o różnej wysokości 

 uwaga, przypisek, notatka, krótka informacja 

 ustęp tekstu zaczynający się od nowego wiersza, wiersz początkowy takiego ustępu tekstu, zwykle wcięty wiersz 

 niejawne, zawoalowane(ale jasne dla adresatów) napomknienie o kimś, o czymś 

 krótka, zabawna historyjka, powiastka 

 zwrot do adresata  w tekście literackim 
 

adnotacja,  akwedukt,  almanach, aluzja, anafora,  analogia, anegdota, antologia, antrakt, antynomia, antyteza, apokryf, apostrofa, 

anachronizm, akord, arsenał, arystokracja, amnestia, akapit, arenda 

 

 


