
imię i nazwisko: ................................................................................................................................................................................klasa :  ...................... 

nazwa Szkoły: ...................................................................................................................................................................................................................... 

imię i nazwisko Twojego nauczyciela języka polskiego: ..................................................................................................................................................... 

 

„ZŁOTA ŻABKA”  2000/2001 
Konkurs w Dziedzinie Literatury i Języka Polskiego 

Organizator: Fundacja Edukacji Społecznej EKOS 

etap I 

  
Witaj! Masz do rozwiązania 9 zadań. Odpowiedzi na zadania nr  3,7, 8, i 9  napisz na osobnej kartce. Masz  45 minut; czytaj wszystko uważnie. 

Życzę Ci miłej zabawy i sukcesów! 

                                 Twoja Żabka 

 

Zadanie 1. 

 W każdym zdaniu „ ukryło” się 1 zwierzę. Wypisz obok znalezione nazwy. 

 (przykład:  Tomek  otworzył drzwi.   - kot) 

a) Tato powiedział, że w garażu brakuje półki na narzędzia.   

........................................................................... 

b) Nowa firma dostarcza plastikowe okna oraz drzwi.              

.......................................................................... 

c) Mama planuje, że na przyszły rok pojedziemy do Włoch.      

........................................................................ 

d) Wujek podarował Markowi już drugi klaser ze znaczkami.  

......................................................................... 

 

Zadanie 2. 

Pewien chłopak opowiadał  ostatnio o sobie. Uzupełnij jego opowieść, wpisując w wolne miejsca 

odpowiednie nazwy zwierząt. 

 „Mam na imię Janek i jestem odważny jak .........................., pracowity jak .........................i zdrowy 

jak ............................... Nie wierzycie mi? Moja mama mówi, że jestem też uparty jak .............................. 

W szkole lubię hałasować, tylko na lekcjach fizyki siedzę jak................................ pod miotłą.  

 

Zadanie 3. 

W wierszu „Figielek” poeta Julian Tuwim użył wielu zabawnych czasowników - niektóre rzeczywiście 

pochodzą od nazw zwierząt, inne zostały użyte dla żartu, ponieważ brzmią podobnie do nazw zwierząt. 

Wypisz z tekstu 10 czasowników (w nawiasie napisz nazwę zwierzęcia), a następnie ułóż z nimi zdania,  

w których bohaterami będą ludzie. Zadanie to wykonaj na osobnej kartce. 

    

FIGIELEK 

 Raz się komar z komarem przekomarzać zaczął, 

Mówiąc, że widział raki, co się winkiem raczą. 

Cietrzew się zacietrzewił słysząc takie słowa, 

 Sęp zasępił się strasznie, osowiała sowa. 

Kura dała drapaka, że aż się kurzyło, 

Zając zajęczał smętnie, kurczę się skurczyło. 

Kozioł fiknął koziołka, słoń się cały słaniał, 

Baran się rozindyczył, a indyk zbaraniał. 

 

 



Zadanie 4. 

Z przepisu na deser z muchomora z Księgi Kucharskiej Żab zniknęły nagle wszystkie czasowniki. Uzupełnij 

puste miejsca, wpisując za każdym razem inny czasownik. 

 

Muchomory.....................................z kropek,  ......................................wzdłuż blaszek  

i .............................. do gorącej, lekko osolonej wody. Stopniowo .............................................. do 

wrzenia. Kropki ................................. przez sito,.................................. do uzyskania jednolitej masy. 

Uzyskaną masę .................................. z ugotowanymi grzybami. Przed podaniem potrawę 

.................................cukrem pudrem i .....................................nektarem z kwiatu lipy. Talerz 

........................... gałązką malin. Smacznego!   

 

Zadanie 5. 

Musisz odnaleźć ukryte na tej krętej ścieżce słowo, przeskakując zawsze tę samą ilość liter (początek hasła 

też jest do odgadnięcia!). 
   

  O K\  /A E U \    /Z W A\   /N L T\  /E U Z\   

           \ K W I/   \C W A/  \E C Z/  \I G R/  \CM J  

 

 hasło: .......................................................................................................................................................

              

Zadanie 6.  

Ponumeruj zdania we właściwej kolejności od 1 do 6, aby powstała logiczna historia. 

Nazajutrz dumny koń puścił się galopem, ale gdy oglądał się za siebie, zawsze widział węża na 

poboczu drogi. 

 Pewnego dnia spotkali się na łące koń i wąż. 

 W ciągu nocy wąż namówił swoich krewnych, aby ustawili się wzdłuż trasy biegu. 

 Nie rozumiejąc, że nie jest to ten sam wąż, stracił w końcu wiarę w siebie i przegrał wyścig. 

 Ku zdumieniu rumaka powiedział, że jest skłonny przyjąć wezwanie do biegu. 

 Koń tak bardzo się przechwalał swoją  szybkością, że wąż postanowił dać mu nauczkę.  

 

Zadanie 7.  

Autorowi „Słownika przysłów i powiedzeń” pomieszały się słowa .Pomóż mu, przepisując poprawne wersje 

przysłów na osobnej kartce. W zadaniu jest jeszcze jeden błąd - jednemu z przysłów brakuje zakończenia. Dopisz je. 

 a) Jak sobie pościelesz, tam trzeci korzysta. 

 b) Ziarnko do ziarnka konia tuczy. 

 c) Gdzie dwóch się bije, aż zbierze się miarka. 

 d) Pańskie oko zbiera burzę. 

 e) Kto sieje wiatr, konia tuczy. 

 

Zadanie 8. 

Przepisz tekst na osobną kartkę. Liczby zapisz słowami w odpowiedniej formie, a wyrazów w nawiasach użyj 

we  właściwych przypadkach. 

Wczoraj (5) (słoniątko) bawiło się z (10) (Murzyniątko). Głośne harce wesołej gromadki 

przyciągnęły uwagę (3) (szczenię), które dołączyły się do zabawy wraz z (2) (źrebię). 

 

Zadanie 9.  

Do ogłoszeń drobnych wkradło się dużo błędów. Popraw je wszystkie, ogłoszenia przepisz na osobnej kartce. 

a) SPRZEDAM - zdezelowaną hatę przy ul. Żecznej 50. Szczeguły do obgadania. Kontakt 55-22-08. 

b) REMONTY kapitałowe, experci, telefon 23-45-71. 

c) ZATRUDNIĘ -  energetyczną ręcistkę do opieki nad kijanką, kontakt w godzinach po 

południowych, ul. Błotna 1.    


