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„ZŁOTA ŻABA”  2013/2014 

etap I  -  6 grudnia 2013 

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. Rozwiązania zadań  2,3,5,6,7  zapisz 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. (0-5) Odgadnij kryterium, według którego w każdym wierszu jedna z  postaci mitologicznych nie pasuje do pozostałych. Skreśl 

niepasującą. 

Mars Hera Aurora Wiktoria 

Minerwa Ceres Hades Fortuna 

Neptun Diana Luna 

 

Eros 

Wulkan Merkury Eskulap Kronos 

Zeus Amor Bachus Pluton 

 

2.  (0-13) Odgadnij zaszyfrowany  tekst wiadomości mailowej.  Szyfr oparty został na polskim alfabecie, każdej literze została 

przyporządkowana jedna cyfra. 

 

Odebrane 

zlota_zaba@ekos.edu.pl  do mnie 

 

10,26,5,26,18,32,29,4,20,15,32    21,15,24,13,10,16,32,29,20,32!    18,21,7,26,10,32,29,19,21,26,23,13    15,13,30,18,32   

27,13,9,7,32,17,32   19,32,15,32,27,4,20,19,32    32,18,21,29,26   16,6,15,10,13.  11,21,9,3,26  

13,11,13,5,21,32,27,32,15,21,32.     11,32,16,21,25,7,32,9,3   "6,29,21,26,19,21,15,21,26,10,19,25" ?              2. 

 
3. (0-12) W każdym zdaniu połączono dwa  fragmenty różnych  przysłów,  zapisz wszystkie wykorzystane  poprawnie. 

 

A. Gdzie diabeł nie może, tam trzeci korzysta.               D.  Kto mieczem wojuje, ten nie je. 

B. Baba z wozu, a kobyłka u płota. E. Gdzie drwa rąbią, tam nie ma co jeść. 

C. Komu w drogę, temu ogarek.               F. Gdyby kózka nie skakała, byłaby wujaszkiem. 

 

4. (0-14) Na podstawie lektury fragmentu tekstu  zadecyduj, które z twierdzeń w tabeli poniżej jest prawdziwe (P), fałszywe (F), 

a o którego prawdziwości nie można zadecydować (?). Wstaw odpowiednie znaki w pustą rubrykę. 

 Wszystko wskazuje na to, że jeśli ludzie nie podejmą szybkich i zdecydowanych kroków, z naszych oczu zniknie fascynujący gatunek.  

Złota żaba trująca jest prawdopodobnie najbardziej jadowitym stworzeniem na Ziemi. Kurczaki i psy umierają w wyniku kontaktu z papierowym 

ręcznikiem, po którym owa żaba przeszła. Można ją spotkać wyłącznie w Kolumbii. Jest maleńka: kawałek czarującej, eleganckiej, żółtej 

śmierci. Jej skóra jest nasączona batrachotoksynami, truciznami alkaloidalnymi, które blokują przepływ impulsów nerwowych. Po wejściu 

w kontakt z tą substancją umierasz na zawał serca. I nie chodzi o to, że żaba chciałaby wejść z tobą w kontakt: trucizna służy jej wyłącznie 

w celach samoobrony.  Jest skromnego rozmiaru jak na trujące żaby - osiąga 55 mm lub kilka cali długości - i niesie ze sobą jeden miligram 

trucizny. Jest to ilość wystarczająca, aby zabić 10 tys. myszy, dwudziestu ludzi lub dwa wielkie afrykańskie słonie. Śmierć następuje w ciągu 

kilku minut.  Żaby te żyją w lasach pierwotnych Kolumbii i niewątpliwie cierpią z powodu niszczenia ich siedlisk. Występują nieregularnie 

na równinnym wybrzeżu Pacyfiku, na obszarze lasów deszczowych mniejszym niż 250 km kw. (...) Teren, na którym żyją żaby, jest obecnie 

dużo bardziej bezpieczny, niż był w przeszłości, przez co swobodnie poruszają się po nim ludzie - napływają poszukiwacze złota, wzrasta 

nielegalna produkcja koki i bardzo prawdopodobne, że wkroczą kompanie drzewne.  Są to najgorsze wiadomości dla złotej żaby trującej, gdyż 

nie da się otruć buldożera, nawet za pomocą toaletowego ręcznika. Osiągnęliśmy stan, w którym najlepiej zabezpieczone zwierzę na Ziemi jest 

przerażająco bezbronne. Jest całkowicie niezabezpieczone przez prawo.   
                     (na podstawie http://www.polskatimes.pl/artykul/448860,naukowcy-juz-bija-na-alarm-uratujmy-zabojcza-zlota-zabe,id,t.html?cookie=1#czytaj_dalej) 

A. Złota żaba żyje w Ameryce Południowej.  

B. Dorosły okaz samca żaby jest większy od samicy.  

C. Skóra  złotej żaby ma żółty kolor i zawiera jeden miligram trucizny.  

D. Złota żaba nie jest gatunkiem chronionym.  

E Skóra złotej żaby nasączona jest batrachotoksynami i  truciznami alkaloidalnymi.  

F. Tylko ludzie w wyniku kontaktu z trucizną złotej żaby umierają na zawał serca.  

G. Jeden miligram trucizny złotej żaby wystarczy, by otruć dwa słonie afrykańskie i dwudziestu ludzi.  

 

http://www.polskatimes.pl/artykul/448860,naukowcy-juz-bija-na-alarm-uratujmy-zabojcza-zlota-zabe,id,t.html?cookie=1%23czytaj_dalej


5.  (0-10) Przepisz tekst, poprawiając błędy: 

Drzwi rozsuneły się wolno z cichym szelestem siłownikuw, a światło z korytarza rozszeżyło się zapraszajoncą ścieżką aż do stóp przyjaciół. Net 

z zawodu aż cicho sapnoł. Gdyby nie dwa schowane za pilastrami androidy, mogli by poprostu wstać i wyjść. Byli by wolni. Kilka ostrych 

promienii  latarek przecieło zadymiony wciąż pół mrok. Wślad za szerokimi stożkowymi strumieniami koloru białego podąrzały czerwone nitki 

laserów. Po sekundzie, może dwóch, zza framugi  wyhyliło się kilka czarnych postaci w chełmach, googlach i umundurowaniu  szturmowym. 

Pierwszy, zapewne dowódzca, minął próg na lekko ugiętych nogach, omiatając światłem wnętrze. Zaświecił w oczy przyjaciołom, ale 

niezauważył ich pod uszczelkowym maskowaniem. Postąpił krok na przód. Gestem dłoni pokazał nad głową, żeby stojący go osłaniali, i wolno 

wszedł do chali.                                                   (na podstawie książki Felix, Net i Nika oraz Bunt Maszyn Rafała Kosika, Warszawa 2011) 

 6. (0-18) Podaj tytuły utworów, o których rozmawiają bohaterowie dialogów. 

 A:  Nie przepadam za tego typu powieściami, ale zdziwisz się, który 

bohater przypadł mi do gustu. Ten, który zdradził Glauka... 

B:  Ten łotr Chilon?! 

G:  Nie mogłam uwierzyć, że Tybalt zabił Merkucja.  Lubiłam tego 

bohatera -  był taki dowcipny! 

H:  Tak, zwłaszcza jak  przed śmiercią rzucił klątwę na oba rody. 

C:  Kiedy byłem mały, bałem się Białej Czarownicy, podziwiałem 

Aslana i chciałem być taki  mężny jak Piotr. 

D:  Żartujesz? Ja bałem się Aslana, nie lubiłem powieści fantasy.  

Wolałem czytać o  ławce Alcesta usmarowanej dżemem. 

I:  Nie rozumiem tego - przecież wysadzając redutę, zabił nie tylko 

wrogów,  ale i siebie, i  swoich żołnierzy. 

J:  Czytałem, że prawdziwa reduta faktycznie wyleciała w powietrze 

we wrześniu 1831 roku, ale jej dowódca nie  zginął. 

E:  W piątej klasie czytaliśmy węgierską powieść o chłopakach, 

którzy stworzyli swoją bandę i walczyli z inną o jakiś plac, 

pamiętasz? 

F:  Pamiętam, tylko to smutna historia. Wolałem przygody Tomka, 

który udawał, że  malowanie płotu jest bardzo atrakcyjnym zajęciem. 

K:  Widział, jak zabiła swoją siostrę, ale nie mógł nic zrobić, przecież 

był zamieniony w wierzbę. 

L:  Szkoda, że Goplana  nie zamieniła go w wierzbę bijącą, tę która 

rozbiła zaczarowane auto ojca Rona. 

 
7. (0-14) (Zadanie z  poprzednich edycji) 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. 

8. (0-14)  W odpowiednie miejsca diagramu wpisz pary wyrazów o podanych znaczeniach. W diagram wpisano pierwsze litery par 

wyrazów. 

 osoba żarliwie wyznająca jakąś 

ideę lub religię, skrajnie 

nietolerancyjna; zapalony sympatyk 

czegoś lub kogoś 

 przypominać komuś o zaległym 

zobowiązaniu; prowadzić stałą 

kontrolę jakichś procesów lub zjawisk 

 zwracający na siebie uwagę 

oryginalnością, pięknem; dający 

dobre wyniki  

  nadawać czemuś określoną formę;  wyrażać słowami myśl, opinię, wniosek 

 pozycja społeczna i zawodowa jakiejś osoby lub grupy; zbiór przepisów określających strukturę, zadania i sposób działania instytucji lub 

organizacji 

 świadome wprowadzenie w błąd otoczenia przez udawanie np. choroby; pobudzanie do działania lub rozwoju 

 urzędowa kontrola publikacji, widowisk teatralnych, audycji radiowych itp., oceniająca je pod względem politycznym lub obyczajowym; 

moment przełomowy w czyimś życiu, dziejach kultury 

F        F             

S       S              

C        C             

F         F            

E          E           

S          S           

M          M           


