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Cieszę się, że zdecydowałeś się na udział w naszym konkursie.  Przed Tobą zadania, na których rozwiązanie masz 120  minut. Zadania 3, 5, 6, 9  

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  

1.(0 -  32 pkt.) Zaznacz linią na planie trasę wycieczki i oznacz kolejno cyframi wymienione w opisie budynki. 
 

 

Internetowy plan Poznania, źródło: http://mapapoznania.wlkp.com.pl  
 

Twoja wycieczka rozpocznie się sprzed budynku szkoły, znajdującego się u zbiegu ulic wybitnego XIX wiecznego komediopisarza oraz  fundatora 

gmachu Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, który mieści się przy ulicy jego imienia. Stamtąd dojdź najkrótszą drogą do ulicy świętego 

kojarzonego z rogalami. Obejrzyj dawną siedzibę cesarza Wilhelma. Potem dojdź do parku, któremu patronuje autor „Pana  Tadeusza”.  Po krótkim 

odpoczynku na schodach opery, znaną już ulicą autora „Zemsty”, skieruj się do ulicy upamiętniającej wybuch powstania wielkopolskiego. Teraz musisz 

obejrzeć kilka historycznych miejsc wartych poznania:  gmach biblioteki ufundowanej w 1829 roku przez wielkopolskiego ziemianina, miejsce, skąd 

wybitny pianista i polityk, Ignacy Paderewski, wygłosił przemówienie do mieszkańców miasta oraz  dawne Muzeum im. Cesarza Fryderyka. Idź dalej aleją, 

której patronuje wielkopolski lekarz, społecznik i filantrop, dojdź do ulicy upamiętniającej wyzwolenie Poznania w czasie II wojnie światowej. Stamtąd już 

niedaleko do Starego Rynku, kieruj się w prawo, ale koniecznie spójrz jeszcze na siedzibę króla Polski z dynastii Piastów.  
 

 

2.(0 – 24 pkt.) Do środkowej kolumny wpisz wyraz, którego znaczenia podane są w skrajnych kolumnach. 

konieczność  rodzaj przecieru owocowego 

państwo, ojczyzna, obszar  brzeg, koniec 

brak połysku  sytuacja kończąca grę w szachy 

linia, krzywizna wycięta kolisto  element konstrukcyjny w kształcie półkola 

potomek ogiera i oślicy  osad na dnie zbiornika wodnego 

lecznicza substancja  barwa konia 

czynność związana z uprawą roli  morski drapieżnik 

instrument muzyczny  narzędzie do przycinania drewna 
 

3.(0 – 20 pkt.) Przepisz  tekst, wyrazy w nawiasach zapisując łącznie, rozdzielnie lub z łącznikiem. 
Muzyczny (miszmasz)  

(EksAmerykanka) i (supergwiazda) (discopolo) mknęła (beztrosko) swoim (ponaddźwiękowym) (superautem), nucąc (półgłosem) najnowszy 

(ekstraprzebój) w tonacji (cdur) zatytułowany „Nie ze mną te (hockiklocki)”.  Z lekkim (półuśmiechem) wspominała swoją (zeszłotygodniową) 

(superrandkę) z (arcymistrzem) (hiphopu). Spotkali się o (półdoósmej) w (multipleksie). (Razdwa) ustalili, że oboje lubią (rockandrolla) i puścili 

się (czymprędzej) w tany w najbliższym klubie. Szło im, (coprawda) (jakotako), ale i tak urządzili prawdziwy (minishow) w blasku 

(ultrafioletowej) lampy w modnym lokalu „(Terefere)”. To (nielada) wydarzenie, (prawieże) natychmiast opisano w (cotygodniowym) dodatku 

do czasopisma „(Gadugadu)”. – Zdobywanie sławy, to żadne (czarymary). Wystarczy wykonać kilka (półobrotów), (półstojąc), (półwisząc), by 

stać się (północnowschodniopolskim) (hiperidolem) – mówiła do siebie (półkpiąco), (półpoważnie) wesoła jak (mysikrólik) gwiazda mijając 

(półmetek) swojej trasy. 

http://mapapoznania.wlkp.com.pl/


4.(0 – 20 pkt.) Odgadnij wyrazy i wpisz je do tabeli.  

nadwyżka towarów lub pieniędzy stwierdzona przez porównanie stanu rzeczywistego ze 

stanem ksiąg rachunkowych; cienki, lekki materac do spania lub ćwiczeń; wyprawa 

krzyżowa; wpłacenie sumy większej niż należy; mięso, warzywa lub ryby konserwowane w 

occie; artysta cyrkowy lub sportowiec; lekceważąco o dziewczynce; uznanie czegoś za 

dobre, słuszne i godne poparcia; członek tajnego stowarzyszenia, do którego należał 

Adam Mickiewicz; rzadkie imię żeńskie 

 

 

 

 

 

 

5.(0 - 20 pkt.) Przepisz tekst  przekształcając formy w nawiasach w nazwy mieszkańców kontynentów i państw. 

Kongres narodów 

Oto, proszę państwa, relacja z wyjątkowego wydarzenia, inauguracji Wszechświatowego Kongresu Narodów. Stoję przed budynkiem, 

w którym odbędzie się Kongres. Właśnie podjeżdżają auta z delegatami. Pierwsi pojawili się gospodarze, to (mieszkańcy Holandii). Tuż za nimi 

zatrzymali się kolejni delegaci: (mieszkaniec Szkocji, Portugalii i mieszkanka Luksemburga). Liczną grupę państw słowiańskich reprezentują 

(mieszkanki Słowacji, Rosji, Czech i mieszkaniec Ukrainy). A kto nadjeżdża w kolejnym samochodzie? Bardzo egzotyczna delegacja! To 

(mieszkańcy Azji) Pierwsza wysiada (mieszkanka Indii), dalej (mieszkanka Laosu), a jako ostatni (mieszkaniec Birmy). Teraz już tylko 

czekamy na (mieszkańców Afryki), zgodnie z zapowiedziami, mają  to być trzej delegaci: (mieszkanka Mozambiku, mieszkaniec Kenii i 

Egiptu). (Mieszkańcy Ameryki) już są w środku budynku, to (mieszkaniec Brazylii, Kanady oraz mieszkanka Hondurasu).  
 

 

6.(0 – 16 pkt.) Na podstawie tekstu dawnej kroniki narysuj drzewo genealogiczne królewskiej rodziny (Zadanie ze „Złotej Żaby” 2010/2011). 
 

 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.  
 

 

7.(0 – 15pkt.) Spośród wyrazów pod tabelą wybierz pasujące do definicji i wpisz do lewej kolumny. 

 sytuacja w utworze fabularnym, nieodgrywająca większej roli w przebiegu zdarzeń 

 zaskakujący koncept filmowy wywołujący komiczny efekt 

 cytat postawiony przed tekstem utworu lub jego fragmentu 

 wielotomowa powieść lub serial filmowy przedstawiający dzieje rodziny lub bohatera 

 zastąpienie nazwy jakiegoś przedmiotu lub zjawiska nazwą innego 

prozaizm, werset, epizod, motto,  konotacja, fabuła, pointa, saga,  metonimia, komizm, gag, cytat, sentencja 

 

8.(0 – 24 pkt.) Czyje to słowa? Podaj bohatera, tytuł i autora tekstu.  

Cytat Bohater Tytuł  Autor 
Niech się dzieje wola nieba, 

 z nią się zawsze zgodzić trzeba! 
   

Mój los – współkochać, nie współnienawidzić.    

Grzeczność nie jest nauką łatwą ani małą.    

Tak jest – zgoda, 

A Bóg wtedy rękę poda. 
   

 

 

9.(0 – 29 pkt.) Ułóż dziesięciowersowy wierszyk o chrząszczu z Szczebrzeszyna, który postanowił zmienić swoje zwyczaje i zamiast 

brzmieć w trzcinie, zaczął się w niej tarzać, co niezwykle zdziwiło mieszkańców miasta. Oto jego początek: 
 

Trzynastego w Szczebrzeszynie, 

chrząszcz się zaczął tarzać w trzcinie. 
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