
 

 

       

„ZŁOTA ŻABA”  2011/2012 

etap I  -  2 grudnia 2011 

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, 4, i 5   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. (0-15) Na dobry początek Żaba postanowiła udzielić Ci kilku dobrych rad. Przekształć tekst, podając znaczenie zawartych w nim  

frazeologizmów. Zachowaj formę rady. 

Dobre rady Złotej Żaby 

1.  Nie myśl o niebieskich migdałach. 

2.  Chwyć byka za rogi i przysiądź fałdów. 

3.  Pamiętaj, że diabeł tkwi w szczegółach. 

4.  Miej otwartą głowę. 

5.  Czytaj pomiędzy wierszami. 

6.  Nie rób nic na łapu-capu. 

7.  Idź za ciosem. 

8.  Zbieraj laury! 

 

2.    (0-10) Przeczytaj tekst  i  rozpoznaj oznaczone literami imiona  bohaterów mitologii greckiej. Rozwiązanie zapisz na osobnej kartce.   

A. - Podaj mi choć kroplę wody, jestem taki spragniony. Od tylu lat 

niczego nie piłem i nie jadłem. 

B. - Nie mogę, spieszę się. Do końca dnia muszę  jeszcze wtoczyć   pod 

górę trzy razy  ten ciężki głaz. 

C. - Nie narzekajcie, chętnie bym się z wami zamienił. Ja sobie 

pogłoduję i popracuję bez sensu, a wy zabawicie mojego sępa, co? 

A. -  Bogowie olimpijscy nie byli dla nas wszystkich  zbyt łaskawi. Ale 

ty nie masz powodów do  narzekania, wkrótce przybędzie D, uwolni cię 

i nie będziesz już tkwić przykuty do tej góry, a sęp będzie musiał 

przejść na dietę wegetariańską. 

B.- D też nie będzie miał lekko, zginie przecież przez koszulę utkaną 

przez własną żonę. 

A. - Mówię wam, to wszystko wina bogów! Ciągle intrygują, ingerują w 

nasze życie! Pamiętacie E, który przeklęty przez F, nie mógł patrzeć, 

jak dorasta jego ukochany syn? 

C. - Bądź ostrożny, E zasłużył na swój los, zranił przecież syna F, 

Polifema, gorzej mają ci, co niczym nie zawinili. Pomyślcie o G 

porwanej przez Hadesa? Jej matka H szalała z rozpaczy... 

B. - Szalała, szalała, ale G nikt nie zmuszał, żeby jadła granaty, prawda? 

Ciszej, nadlatuje I - posłaniec z Olimpu. 

I. - Chłopaki, przestańcie narzekać. Na Olimpie awantura, nie mogą już 

tego słuchać  i zaczynają się kłócić, kto stosuje bardziej wymyślne kary. 

Aż się J zacietrzewiła, że konflikty to jej działka i nie macie wchodzić 

w jej kompetencje! 

 
 

3.  (0-13) Wpisz hasła  odpowiednio w pionowe kratki diagramu. Zaznaczone pola utworzą rozwiązanie.  (Zadanie z poprzednich edycji) 
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1. Pierwsze ujęcie w filmie. 

2. Gatunek filmu mający wywołać u widza dreszcz emocji. Nie 

odnosi się do świata zjawisk nadprzyrodzonych. 
3. Artysta projektujący dekoracje i kostiumy  do sztuki lub filmu. 

4. Pierwszy pokaz filmu lub przedstawienia. 

5. „Ożywienie” rysunków na ekranie. 
6. Nazwisko polskiego reżysera, laureata „Oskara” za całokształt 

twórczości. 

7. Łączenie poszczególnych zdjęć, ujęć w całość filmu. 
8. Kolor prestiżowej nagrody filmowej wręczanej co roku na 

Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. 

9. Opis  życia i działalności  sławnej osoby, będący podstawą 
scenariusza filmu na jej temat. 

10. Gatunek filmu, mający  wywołać u widza dreszcz grozy,  poprzez 

odwołania do świata zjawisk nadprzyrodzonych. 
11. Przystosowanie utworu powieściowego do wystawienia go na 

scenie lub sfilmowania. 

12. Gatunek filmowy, którego fabuła odwołuje się do świata baśni, 
magii, mitologii. 

 



4.   (0-18) Na półce stoi osiem książek: „Kamienie na szaniec”, „Quo vadis”, „Władca Pierścieni”, „Romeo i Julia”, „Opowieść wigilijna”, 

„Władca Lewawu”, „Zemsta”, „Kwiat kalafiora”.  Przeczytaj tekst i napisz, w jakiej  stoją kolejności, 

począwszy od pierwszej książki stojącej po  lewej stronie półki. Układ prawej i lewej strony zaznaczono na 

rysunku.  

Opowieść o ratowaniu Śródziemia ustawiono pomiędzy częścią Jeżycjady a historią sporu o mur.  Współczesna baśń o 

chłopcu  z domu  dziecka stoi po lewej stronie powieści historycznej. XIX wieczną opowieść angielską postawiono 

pomiędzy dwoma polskimi utworami. Dramat Fredry znajduje się po lewej stronie dramatu Szekspira. Po prawej 

stronie tekstu Dickensa znajdziesz książkę o tematyce wojennej. Utwór Doroty Terakowskiej ustawiono po prawej stronie dramatu angielskiego 

autora. Powieść napisana przez Małgorzatę Musierowicz stoi pierwsza od lewej strony półki. 

5. (0-18) Podczas gry w scrabble trzech graczy wykonało następujące ruchy: gracz 1. ułożył poziomo na planszy słowo  za  11  punktów, 

gracz 2. do tego słowa ułożył pionowo słowo za 14  punktów, gracz 3 ułożył pionowo  do słowa za 11  punktów słowo  za 8  punktów. 

Ułożone przez 1. i 3. gracza wyrazy to dwa rzeczowniki rodzaju żeńskiego w narzędniku l. poj. – jeden z nich składa się z trzech liter. 

Wyraz ułożony przez 2.  gracza to  zaimek  w formie dopełniacza składający się z 5 liter. Do wykonania ruchów posłużono się 

następującymi klockami:  

 

 

Odgadnij, jakie słowa ułożono i zapisz na osobnej kartce ich układ na planszy. Żaden z klocków nie jest umieszczony na polu z premiami. 

6. (0-12) Przeczytaj  tekst i  wybierz z ramki  pasujące do  zaznaczonych w  nawiasach luk  wyrazy. Odpowiadające  im litery  wpisz  

     w wyznaczonym poniżej ramki miejscu.  Do każdej luki pasuje tylko jeden spośród czterech wyrazów.  

 

Na początku była opowieść, przez wieki udoskonalana, aby w sposób coraz bardziej widowiskowy dawać nam (1) innego życia. Teatr jest 

(2) cywilizacji antycznej, druk i literatura wyznaczają (3) ery nowożytnej, kino jest dzieckiem rewolucji przemysłowej, a rozwój telewizji to 

burzliwy XX wiek. Gry komputerowe i wirtualne światy to najważniejsze obok internetu (4) rodzącej się cywilizacji elektronicznej. (...) Paul 

Levinson w książce "Miękkie ostrze" (5) dowiódł, że nastanie nowego (6) nie oznacza śmierci starego. Wręcz przeciwnie - stare, zmuszone do 

obrony, zaczyna (7).  (8)  niszę i w niej radzi sobie jeszcze lepiej. Levinson podaje przykład malarstwa, które pozbawione przez fotografię funkcji 

(9) rzeczywistości eksplodowało nowymi kierunkami: ekspresjonizmem i abstrakcją. Teatr też nie stracił na (10) kina, radio nie zabiło prasy, 

telewizja kina, a internet, który miał zastąpić wymienione dziedziny twórczej działalności człowieka, (11)  ich rozwój. Jeszcze nigdy świat fikcji nie 

(12) nam tylu rozrywek. 

( na podstawie Ucieczka od realności http://kultura.newsweek.pl/ucieczka-od-realnosci,8035,1,1.html ) 

1. A. wyrażenie,   B. iluzję, C. aluzję,  D. poczucie, 7. A. epatować, B. eksplorować, C. ewoluować,  D. edukować,  

2. A. alternatywą  B. alegorią, C. dowodem, D. symbolem, 8. A. przechowuje,   B. robi, C. zabiera,  D. znajduje,  

3. A. określenie,    B. powód,  C. cezurę,  D.  konieczność, 9. A. tworzenia, B. ponaglania, C. odwzorowania,  D. drukowania, 

4. A. dowody, B. sposoby, C. przyczynki, D. mankamenty, 10. A. zapalczywości, B. powszechności, C. powtarzalności,  

D.  systematyczności, 

5.  A. spokojnie, B. przekonywująco, C. przekonująco, D. perswazyjnie, 11. A. popędza,  B. hamuje, C. napędza,  D. stwarza, 

6. A. ośrodka, B. początku, C.  hobby,  D. medium, 12. A.  przekazywał, B. podawał, C. przedkładał,  D. oferował, 
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7.    (0-14)  W wierszu Marii Pawlikowskiej - Jasnorzewskiej  brakuje 7 słów. Uzupełnij je, wiedząc, że brakuje: jednego bezokolicznika 

 o znaczeniu „istnieć”, jednego imiesłowu – antonimu do „dzielący”, jednego przysłówka – antonimu do „głośno”, dwóch przymiotników:  

synonimów do „niebieskie” i „radosna”, dwóch rzeczowników: synonimu - do „kolorów”,  synonimu do - „powierzchnia pnia”. 

 

Barwy    

Oto jest fiolet – drzewa cień idący żwirem 

fiolet _____________miłość czerwieni z szafirem - 

Tam brzóz różowa _____ i zieleń ________________, 

a w jej ruchliwej sukni nieb _____________koła.  

A we mnie biało, biało, __________, jednostajnie -   

bo noszę w sobie wszystkich ______ skupioną tajnię. - 

O, jakże  się  w białości mojej bieli męczę -   

chcę barwą ______ - a któż mnie rozbije na tęczę? 
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