
 

„ZŁOTA ŻABA”  2009/2010 

etap I  -  3 grudnia 2009 

Konkurs w Dziedzinie  Literatury i Języka Polskiego 

Organizator: Fundacja Edukacji Społecznej „EKOS” 

 

Cieszę się, że zdecydowałeś się na udział w naszym konkursie.  Na rozwiązanie zadań  masz  90  minut.  Zadania 5 i 7  musisz wykonać na 

osobnej kartce. Zanim to zrobisz, u góry kartki napisz swoje imię i nazwisko, nazwę szkoły, imię i nazwisko Twojego nauczyciela języka polskiego. 

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

 POWODZENIA!      Twoja Żaba 

___________________________________________________________________________________________________ 

 

1. ( 0-16 p.) W odpowiednie miejsca diagramu wpisz  odgadnięte wyrazy z  „H” lub „CH”.  
 

 

 Nauka o wodach występujących w przyrodzie. 

 Ma symbol: hl. 

 Układ tańca lub ruchów tanecznych w widowisku 

scenicznym. 

 Bohater mitologiczny, który dzięki swym 

przymiotom zaliczony został w poczet bóstw. 

 Następstwo w czasie, kolejność wydarzeń, zjawisk. 

 Gatunek krążkopława. 

 Substancja chemiczna wytwarzana przez organizm 

ludzki lub zwierzęcy. 

 Dział medycyny, w którym podstawowym 

sposobem leczenia jest zabieg operacyjny. 
 

 

 

2. (0-6 p.) Przeczytaj tekst i rozwiąż zagadkę. Rozwiązanie zapisz na osobnej kartce.  
Pewien dowcipny sprzedawca pokazywał swoim klientom trzy zamknięte kosze: jeden tylko z gruszkami, drugi 

wypełniony wyłącznie śliwkami. Trzeci natomiast zawierał gruszki i śliwki. Każdy kosz oznaczony był napisem. 

Jeden miał nalepkę z   napisem „gruszki”, na drugiej nalepce napisano „śliwki”, a na trzeciej „gruszki i śliwki”. 

Rzecz w tym, że wszystkie kosze oznakowane zostały nieprawidłowo. Sprzedawca pozwalał wyciągnąć tylko 

jeden owoc z jednego kosza. Zagadkę zgadł Wojtek. Wyciągnął gruszkę z kosza z napisem „gruszki i śliwki” 

i ustalił prawidłowe napisy. Jakie powinno być prawidłowe oznakowanie koszy z owocami? 
 

Nieprawidłowe oznaczenia GRUSZKI I ŚLIWKI GRUSZKI ŚLIWKI 

 

Prawidłowe oznaczenia 
 

 

  

 

 

 

3. (0-12p.) Utwórz przymiotniki od nazw miejscowości i wpisz je w odpowiednie miejsce tabeli. Uwaga – nie pisz 

drukowanymi literami.  
 

Białowieża  Nowy Tomyśl  

Grudziądz  Środa  

Lublin  Leszno  
 

 

 

4. (0-12 p.) Do kolumny B wpisz nazwę geograficzną, odpowiadającą znaczeniem peryfrazie z kolumny A. Uwaga – nie pisz 

drukowanymi literami.  
 

A B A B 

Dach Świata  Miasto Siedmiu Wzgórz  

Gród Przemysława  Zielona Wyspa  

Państwo Środka  Kraj Kwitnącej Wiśni  
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C    H           
H            
H            
C H           
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C H           



 

5. (0 – 23 p.) Na podstawie historii Janka, narysuj drzewo genealogiczne rodziny Historycznych,  do imienia każdego 

członka rodu dopisz, o ile to możliwe, rok jego urodzin i śmierci.  
 

Mam na imię Janek i jestem synem Marka i Katarzyny Historycznych. W roku 2007 skończyłem piętnaście  lat. Razem z 

moją o dwa lata młodszą siostrą Zosią, badamy  dzieje mojej rodziny  ze strony ojca, które są bardzo ciekawe i często powiązane 

z ważnymi wydarzeniami  z historii  Polski. Pewnie dlatego nie miałem nigdy problemów z uczeniem się ważnych dat.  

Moja praprababcia Fortunata Feracci przyjechała do Polski z Włoch i tu poznała  swego męża, Apoloniusza Historycznego, który 

urodził się w roku wybuchu powstania listopadowego, Fortunata była jego rówieśniczką, ale urodziła się w maju. Małżonkowie 

doczekali się czworga dzieci – najstarszy syn – Euzebiusz - urodził się w roku wybuchu powstania styczniowego, dwa lata po nim 

przyszła na świat jego siostra, Aurelia, a  w 1868 roku urodziła się Leokadia. Mój pradziadek Wiktor  był najmłodszy i urodził się, 

kiedy Fortunata miała 42 lata. Pradziadek ożenił się, mając czterdzieści lat, z młodszą od siebie o 12 lat Marianną Partiotyczną. 

Osiem lat później urodził się mój dziadek Jerzy, a dwa lata po nim Maria, moja cioteczna babka. Podobno  pradziadek Apoloniusz  

owdowiał, mając 71 lat, sam jednak doczekał  odzyskania przez Polskę niepodległości, zmarł  17 lat po śmierci żony.  

Tata mówi, że nigdy nie poznał  swego dziadka, który zginął w roku wybuchu II wojny światowej. Jego brat Euzebiusz zmarł rok 

wcześniej.  Co się działo podczas wojny z Aurelią i Leokadią tata nie wie, obie jednak szczęśliwie przeżyły wojnę i doczekały się 

prawnuków. Aurelia zmarła, mając 87 lat, Leokadia siedem lat później.  Prababcię Mariannę pamiętam tylko ze zdjęć, podobno 

była niezwykle energiczną staruszką, zmarła, mając 97 lat. 

 Babcia Ewa jest młodsza od mojego dziadka o tyle samo, co prababcia Marianna od swojego męża. Urodziła tatę, kiedy 

miała 26  lat. Prawdę mówiąc, to ona namówiła mnie, by spróbować odtworzyć  dzieje mojej rodziny, w czym trochę pomaga mi 

tata. Jego rodzeństwo - młodszy od taty o  dwa lata wujek Adam i starsza o trzy lata siostra  Basia  - mają dużo pracy i nie mają 

czasu. Moja mama, młodsza o rok od ojca, obiecała pomoc w narysowaniu drzewa genealogicznego rodu Historycznych. 
                                                       (Zadanie z I etapu  edycji 2007/2008) 
 

 

6.  (0-15 p.) W diagramie  zostało ukryte zdanie.  Odgadnij je, stosując się do instrukcji. Rozwiązanie wpisz do tabeli. 
Uwaga: każde zdanie to jeden krok rozwiązania. 
 

S O P Ę G Ł S I 

C U F Ó T Y X Ń 

Ę K M I R D C Ł 

Z Ł I F Ż I J Z 

A B E S Ó F L A 

P D Z Ą Q F E S 

A U O J K U O A  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

S O I W G E P S                 

 

Swoją drogę rozpocznij od pierwszego pola w lewym, górnym rogu diagramu. Przesuń się o dwa pola na wschód. 

Przejdź przez pola z samogłoską nosową i samogłoską wymienną w niektórych wyrazach na „o” i zrób krok na 

południe. Przesuń się o dwa pola na południe, a następnie jedno na zachód. Cofnij się o jedno pole na wschód. Zrób  

krok na północ i zdążaj na zachód, aż osiągniesz kres diagramu. Skieruj się na południe do spółgłoski, która jako 

jedyna powtarza się w tej kolumnie. Przesuń się dwa pola na północny wschód i dwa pola na północ. Kieruj się prosto 

na północ do końca kolumny i przejdź o jedno pole na wschód. Zwróć się na południowy zachód i zmierzaj tam, aż  

ponownie osiągniesz kres diagramu i zrób jeszcze dwa kroki na południe. Teraz wędruj na południe do ostatniej 

spółgłoski w tej kolumnie i zrób krok na wschód. Dalej, nie zmieniając kierunku, podążaj do litery przypominającej 

przewrócone góry. Zrób krok na północny zachód. Kieruj się na północny wschód do samogłoski wymiennej w 

niektórych wyrazach na „o” i przesuń się o dwa pola na wschód. Podążaj dalej w tym kierunku, a potem zrób tyle 

kroków na północ, żeby znaleźć się w ostatnim polu, w rzędzie, w którym zacząłeś podróż. 
 

 

7. (0-16  p.) Przepisz zdania, zapisując podane w nawiasach  imiona i nazwiska  w przypadku gramatycznym odpowiednim 

do użytej formy.  
 

1. Dokonano ekranizacji powieści (Carlo Collodi). 9. Nakręcono dokument o (Paul Rubens). 

2. Przedstawiono go (Terry Pratchett). 10. Była znajomą (Umberto Eco).  

3. Jechał samochodem (Roald Dahl). 11.  Znalazł tam notatkę o (Rembrandt). 

4. Prowadził rozmowę z (Agata Christie). 12. Posłużyli się pracami (Marc Chagall). 

5. Kilka lat po (Pablo Picasso) pojawił się nowy 

awangardowy artysta. 

13. (Artur Conan Doyle) nie spieszyło się na spotkanie . 

6. Napisał pracę o (Caravaggio). 14. Niestety, (Edouard Manet) nie było na wernisażu. 

7. Spotkał się z malarstwem (Botticelli). 15. Był goszczony w domu (John Ronald Reuel Tolkien). 

8 . Wypłacono honorarium (Leonardo da Vinci). 16. O (Vincent van Gogh) napisano już wiele. 

 


