
 

 

    

„ZŁOTA ŻABA”  2010/2011 

etap I -  2  grudnia 2010  

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:  1, 2, 3 i 4  musisz  wykonać na 

osobnych kartkach. Zanim to zrobisz, u góry kartek 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 – 28 pkt.) Na podstawie dialogu pracowników ogrodu zoologicznego, którzy stoją w jego bramie, odtwórz pierwotne i ostateczne 

rozmieszczenie zwierząt, w tym celu przerysuj dwukrotnie szkic lub posłuż się numeracją 

klatek: 

A: Trzeba zamienić zwierzęta w terrariach, dokupiliśmy kilka kameleonów i obecne 

pomieszczenie jest dla nich za małe. 

B: Zgoda, przenieśmy je do terrarium naprzeciw, tutaj, przy wejściu, przecież jest większe. 

A: A co z krabami, które teraz tam są? 

B: Nie ma problemu, można je ulokować w pomieszczeniu obok, przecież jest puste. 

A: A kolejne terrarium, w którym są skorpiony? 

B: Zostawimy je w starym akwarium, nie ma potrzeby ich przenosić. Mają dość miejsca, a 

goście niezbyt chętnie je odwiedzają, więc mogą pozostać w ostatnim terrarium. 

A: Przy tej okazji może przeniesiemy anakondę? Jej terrarium jest na wprost wejścia. Jest 

ociężała i rzadko się rusza, więc może umieścimy zamiast niej węża boa dusiciela, którego 

właśnie kupiliśmy wraz z kameleonami. 

B: No dobrze, ale wiesz, że boa i tak ożywia się dopiero po zgaszeniu świateł. Jednak 

zdecydujmy, które terrarium przeznaczymy dla anakondy? Może ostatnie pomieszczenie na 

wprost wejścia będzie odpowiednie? 

A: Nie bardzo, anakonda nie potrzebuje basenu z wodą, nie będzie przecież polować. Tam 

zostawimy, tak jak do tej pory, krokodyle nilowe, a anakondę ulokujemy w terrarium po lewej 

stronie, naprzeciwko obecnego jej pomieszczenia, obok pytona królewskiego.  

B: A co umieścimy w dawnym terrarium kameleona? 

A: Jaszczurki. Jest ich dużo, są ruchliwe i to terrarium jest dla nich idealne. Poza tym nie trzeba daleko ich przenosić, tylko do terrarium obok. 

Potem możemy zamiast nich umieścić akwarium z rekinami, które są teraz obok pytona królewskiego. Trójkątne pomieszczenie obok pytona 

może nadal być puste. 

B: A co z ostatnimi czterema terrariami, o których nie wspomniałeś? Teraz są w nich: żółwie, aligator, pająk ptasznik i kobra – czy zostawimy je 

tak, jak są? 

A: Nie, tutaj też jest problem. Aligator ma kobrę po jednej stronie, a pająka ptasznika po drugiej. Jedne i drugie bardzo mu przeszkadzają. 

Musimy coś z tym zrobić. 

B: To trudne, ale może przeniesiemy go do ostatniego terrarium w tym rzędzie i zamienimy  miejscem z żółwiami. Jedno i drugie pomieszczenie 

ma basen. 

A: Tak, w porządku, ale ciągle obok jest pająk ptasznik. Wrocławskie zoo chce kupić ptasznika i daje dobrą cenę, może go sprzedamy i 

ulokujemy w wolnym terrarium warany? 

B: Świetny pomysł. Zatem do pracy. 
 

 

2. ( 0 – 16 pkt.) Na podstawie tekstu dawnej kroniki narysuj drzewo genealogiczne królewskiej rodziny:  
 

 Opowiem wam dzieje dynastii Comorrów, potężnego rodu królewskiego z Cersji. Jak donoszą dawne kroniki, Jan ogłosił się 

królem w 1560 roku. Jego żona, Ewa, pochodziła z niewielkiej wioski położonej u podnóża Karpat. Ewa ku radości króla i poddanych urodziła 

troje dzieci. Jedno z nich, Konstanty, zmarło w wieku siedmiu lat. Z portretów można wnioskować, że było z niego ładne chłopię. Jego starsza 

siostra, Maria, poślubiła Joachima, króla możnej Ablacji, jedynego potomka Roberta. Była to bardzo korzystna koligacja. Damian, trzecie 

dziecko królewskiej pary, po śmierci ojca został królem. Pojął za żonę urodziwą księżniczkę Annę, ale nie mogąc doczekać się potomstwa, 

nakazał zgładzić królową. Jej śmierć wywołała powstanie wśród ludu, bo Anna była lubiana przez poddanych. W czasie rozruchów podpalono 

pałac królewski, a Damian musiał uciekać z kraju. Przedostał się do Borrucji, gdzie rządził jego przyjaciel, Ksawery. Tam pojął za żonę 

Barbarę, córkę Ksawerego. Mieli dzieci, ale nie przyszedł na świat upragniony syn. W tym czasie siostrzeniec Damiana, Stefan, został królem, 

ale nigdy się nie ożenił i nie miał dzieci. Jego młodszy brat, Aleksander ożenił się ze swoją kuzynką Julią, której siostry, Kamila i Paulina,  nigdy 

nie wyszły za mąż i mieszkały ze swoim dziadkiem, Ksawerym. Obecnie, w roku pańskim 1620,  w Cersji  miłościwie nam panuje  Albert, wnuk 

Joachima.  

 

 

3. (0 – 10 pkt.) Odgadnij frazeologizmy: 
 

a) Nie owijaj w tkaninę, która szkodzi prawdzie. 

b) Jesteś jak ożywiony metal. 

c) Idzie jak z cienkiego paseczka. 

d) Nie wciskaj twardniejącej w powietrzu masy plastycznej. 

e) Zwijaliśmy się jak w bardzo gorącej cieczy. 

f) On ma nerwy jak grubo skręcone sznury. 

g) Nie mam koloru braku orientacji. 

h) Mam łaknienie zwierzęce. 

i) Mam nastrój objawiający się makabrycznymi żartami. 

j) To człowiek pochodzący spod  mrocznego ciała 

astronomicznego.

  



 

4. (0 – 14 pkt.) Rozdziel i przepisz dwa zmieszane ze sobą fragmenty Pana Tadeusza Adama Mickiewicza: 

 

Strzelcy stali, i każdy ze strzelbą gotową 

Wygiął się jak łuk naprzód, z wciśnioną w las głową; 

Szczęściem nikt nie uważał, bo dotychczasowa 

Żywa, głośna, lecz dosyć porządna rozmowa 

Zakończyła się nagłym wybuchem hałasu. 

Nie mogą dłużej czekać! Już ze stanowiska 

Jeden za drugim zmyka i w puszczę się wciska; 

Jak strzelcy gdy na lisa zaciągną do lasu, 

Słychać gdzieniegdzie trzask drzew, strzały, psiarni granie, 

Chcą pierwsi spotkać zwierza: choć Wojski ostrzegał, 

A wtem dojeżdżacz dzika ruszył niespodzianie, 

Dał znak, i wrzask powstaje w strzelców i psów tłuszczy, 

Jak gdyby się ozwały wszystkie drzewa puszczy,- 

Tak dzieje się z rozmową: z wolna się pomyka, 

Aż natrafi na przedmiot wielki, jak na dzika. 

Choć Wojski stanowiska na koniu obiegał, 

Krzycząc, że czy kto prostym chłopem, czy paniczem, 

Jeżeli z miejsca zejdzie, dostanie w grzbiet smyczem. 

Dzikiem rozmów strzeleckich był ów spór zażarty 

Rejenta z Asesorem o sławne ich charty. 

Nie było rady! wszyscy pomimo zakazu 

W las pobiegli, trzy strzelby huknęły od razu, 

Potem wciąż kanonada, aż głośniej nad strzały 

Ryknął niedźwiedź i echem napełnił las cały. 

Krótko trwał, lecz zrobili wiele w jedną chwilę, 

Bo razem wyrzucili słów i obelg tyle, 

Że wyczerpnęli sporu zwyczajne trzy części, 

Przycinki, gniew, wyzwanie - i szło już do pięści.

5.  (0 – 7 pkt.) W podanych kombinacjach liter ukryto różne wyrazy, odgadnij je i wpisz do diagramu kolejno te, które  nie są związane z 

literaturą. Litery w zaznaczonych polach utworzą rozwiązanie:  
 

1.CKESUSRO 2.SOPE 3.TONKO 4.NAOFARA 5.TERIAAKUTZS 6. OTMTO 7. GDOTMA 

8. LEBROK 9. TIPAKA 10.TKYGO 11. AFARZSK 12. BORWYNY 13.NMYH 14.NIKUTA 

 

HASŁO:……………………………………………………………………......................................………………………………………………………… 

S U K C E S O R                     

                                    

                                    

 

6. ( 0 – 9 pkt.) Zadanie z poprzednich edycji. Wszystkie podane w ramce wyrazy wpisz  w odpowiednich  formach w puste kratki tak, by 

utworzyły    krzyżówkę: 

     

 

 

       

 

 

 

 

7. (0 - 12 pkt.) Połącz w pary: 

 

1. ANTONIUSZ a. ZEUS 5. LIGIA e. HAJMON 9. ARIADNA i. WINICJUSZ 

2. HELENA b. TRISTIAN 6. GUSTAW f. KLEOPATRA 10. ANTYGONA j. WACŁAW 

3. HAMLET c. PENELOPA 7. EUROPA g. OFELIA 11. LANCELOT k. PARYS 

4. IZOLDA d. GINEWRA 8. KLARA h. TEZEUSZ 12. ODYSEUSZ l. MARYLA 
 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 

            

 

8. (0 – 4 pkt.)Wpisz do kolumny A fragmenty wyrazów, które utworzą całość z zakończeniami w kolumnie B: 

A B A B 

  

OWIEC 

  

 GRAF 

 
  

  

  
 

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

 

a) biernik l.p. zaimka ta 

b) dopełniacz l.p. rzeczownika akademia 

c) narzędnik l.m. rzeczownika media 

d) wołacz l.p. rzeczownika pąk 

e) biernik l.p. rzeczownika sok 

f) dopełniacz l.m. rzeczownika komedia 

g) celownik l.p. rzeczownika soja 

h) dopełniacz l.p. rzeczownika kęs 

i) celownik l.p. rzeczownika epidemia 

 

 


