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„ZŁOTA ŻABA”  2013/2014 

etap II  - 22 marca  2014 

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  120  minut. Rozwiązania zadań 2,4,6,7,8,9  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.(20 pkt.) Zaznacz drogę od startu do mety, poruszając się pionowo i poziomo (nie na ukos) tylko po polach zawierających 37 

rodzimych (polskich) wyrazów, żadnego pola nie można przejść dwukrotnie: 
 

egoista laureat START imię czek szczyt jagoda żona narkoza fryzjer 

lotos elita sekret miasto mgła pole fundacja ucho honor senat 

praca bieda serce krytyka egoista humor kandydat lek sympozjum akademia 

stół liceum łaźnia antologia gabinet pozycja konstytucja jama miesiąc honor 

łaska kawa brzeg ironia owca brew lato kultura orzech kwintet 

iskra kariera niebo siano mięso szpital słowo nos koń hiperbola 

jesień jarzmo talent sekret historia boazeria rezolucja hagiografia makaron senat 

kredyt jutro list koza sukno malina śnieg META  demokracja liturgia 
 

2. (22  pkt.) Przepisz tekst, wyrazy w nawiasach zapisz łącznie, osobno lub z myślnikiem: 
 

(Super/rześki) poranek wstawał nad (północno/blabanckim) wybrzeżem. (Średnio/rolny) (babo/chłop), na (w/pół) rozbudzony i (pół/żywy)  

z przerażenia, (krótko/wzrocznymi) oczkami rozglądał się (do/okoła) w (pół/mroku) izby:  

- (A/zaliż) ten (arcy/koszmar) to był sen?  

Po (pół/godzinie), przy pożywnym (koglu/moglu) opowiadał (grubo/skórnej) i nieco podstarzałej (eks/żonie): 

- Wlokłem się (pół/charcząc), (pół/rzężąc) przez (bez/wodną) (pół/pustynię), marząc o (pod/wodnych) igraszkach, gdy nagle, (czary/mary), 

wyłonił się przede mną (piękno/oki) (osiemnasto/i/pół/latek) w (matowo/srebrzystym) (pół/pancerzu). (Bez/Królewie) w Blabancji panuje, 

powiada, a ty, (chłopku/roztropku), władcą zostaniesz i (ekstra/elegancką) koronę ładuje mi na skronie, i do (cztero/konnej) karety zaprasza. 

Jedziemy do (nie/dostępnej) królewskiej warowni, gdzie ten (quasi/opiekun) wyjawia mi moją misję, zabicie (czterdziesto/głowego) 

(arcy/smoka). (Włóż/że) zbroję, zażądał ten (psu/brat). To nie (hocki/klocki), przeraziłem się (nie/na/żarty), znając (nie/nażartą) bestię, która 

(raz/po/raz) próbowała (bez/skutku) przejść na (nisko/kaloryczną) dietę. (Po/nie/w/czasie) pożałowałem moich (nie/zdrowych) ambicji i nawet 

do mojej (herod/baby) zatęskniłem.  

3. (16 pkt.) Utwórz w kolumnie środkowej nowe wyrazy tak, by każdy wyraz z pierwszej kolumny zawierał w sobie jeden wybrany 

wyraz z kolumny ostatniej:  
 

MASKA  AGAT 

DZIEDZIC  KOT 

BELA  SOWA 

ODA  RAZ 

PRANIE  FORMA 

OBA  OPAD 

RETOR  NIE 

GALA  ZNAK 
 

4. (20 pkt.)  Tautogram to tekst, w którym wszystkie wyrazy zaczynają się od tej samej litery, np.: Król Karol kupił królowej Karolinie 

korale koloru koralowego. Ułóż  tautogram  w  postaci zdania  (10 wyrazów), w którym wszystkie wyrazy rozpoczynać się  będą  na 

literę: S. 
 

5. (15 pkt.) Na podstawie fragmentów dialogów odgadnij  imiona zakochanych par bohaterów literackich.  

 

 

A. Poprosiłem ojca Laurentego, aby udzielił nam ślubu.  

B. Postaram się dostarczyć ci krokodyla, skoro sobie tego zażyczyłaś.  

C. Odszedłeś i teraz nikt nie odkurza wulkanów na naszej planecie.  

D. Twój ojciec nie pozwolił odprawić pogrzebu mojego brata.  

E. Gdyby nie napój miłosny, nie zakochałbym się w tobie.  



6. (28 pkt.) Odgadnij  autorów i tytuły siedmiu powieści dla młodzieży, w każdym tytule zawarta jest liczba. Dla ułatwienia 

pozostawiono pierwsze litery oraz cyfry w nawiasach: 
 

R ... K … „F... , N … i N … o … (3) K …” 

J … V … „W (80) d … d … ś …” 

A … B … „P … z … (1)  u …” 

R … K … „F …, N … i N … o … Ś ... (0) ” 

K … M … „S … z (7) k …” 

J … V … „20 000 m … p … ż …” 

H … O … „D … i c …, c … h … n … (14) f …” 
 

7.  (26 pkt.) Uzupełnij frazeologizmy właściwymi nazwami części ciała: 

wziąć … za pas 

robota pali się w …... 

kamień spadł z … 

bić … w mur 

przeszło koło … 

kłaść … po sobie 

wsadzać … w nie swoje sprawy 

zawrócić w … 

mieć na końcu … 

nie kiwnąć … 

lecieć z … 

mieć duszę na … 

chylić … 

mieć nóż na … 

puszczać mimo … 

posypać …. popiołem 

pluć sobie w …. 

rozłożyć na … 

nie w …. bity 

widać jak na … 

zasięgnąć … 

patrzeć przez … 

wiercić dziurę w … 

zaciskać … 

postawić … w słup 

nie dorastać do … 

 

8. (23 pkt.) Napisz wiersz do podanych rymujących się końcówek wersów. Zachowaj układ strof: 

przód 

but 

tył 

sił 

 

krok 

bok 

blask 

trzask 

 

dłoń  

koń 

puk 

nóg 
 

9. (20 pkt.) Rozdziel  dwa zmieszane ze sobą fragmenty Pana Tadeusza Adama Mickiewicza i przepisz zgodnie z zamysłem autora: 
 

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. 

Zadanie z 2010 roku 

 

10. (10 pkt.) Uzupełnij diagram. W każdej kolumnie i wersie diagramu muszą znajdować się litery: X, Y, Z oraz dwa puste pola w 

dowolnej kolejności. Litery umieszczone wokół diagramu wskazują, jaka litera musi znajdować się jako pierwsza i ostatnia. Jeśli nad 

kolumną widzimy Z, to znaczy, że Z jest pierwszą literą w kolumnie, ale mogą ją poprzedzać jedno lub dwa puste pola.  
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