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Witaj! Masz do rozwiązania 7 zadań. Odpowiedzi na zadania 2, 4, 6 i 7 napisz na osobnej kartce. Próby możesz robić w brudnopisie. Masz 45 

minut. Czytaj wszystko uważnie! Życzę Ci miłej zabawy i sukcesów! 

           Twoja Żabka 

 

Zadanie 1. ( 4 punkty) 

Nie jesteśmy sami w kosmosie! Obserwatorium astronomiczne odebrało właśnie tajemnicze sygnały złożone 

z samych liczb. Spróbuj odszyfrować ukrytą wiadomość, posługując się tabelą opracowaną przez 

starożytnego uczonego Polibiusza. 

  

   1   2   3   4   5 

  1   A   B   C   D     E 

  2   F   G   H   I/J   K 

  3   L   Ł   M   N   O 

  4   P   R   S   T   U 

  5   W   Y   Z   Ż   Ź 

 

(podpowiedź: słowo „kosmos” to 25 35 43 33 35 43) 

 

WIADOMOŚĆ:  

34 24 15 51 24 15 42 53 13 24 15 51 45 21 35 

               

 

 

Zadanie 2. ( 18 punktów) 

Biuro podróży LUNA – TOUR organizuje wycieczki na Księżyc; w prospekcie reklamowym firmy znalazło 

się sporo błędów; przepisz poprawnie tekst wszystkich ogłoszeń. 

 

Oferta naj atrakcyjniejsza – zamuw  jusz teras! Pokarzemy Ci ciemną strone księżyca – naszego 

ulóbionego Satelity! 

Zachencamy osoby otyłe – na powieszchni Księżyca poczójecie się lekcy jak piurka! 

Jeźli hcesz pżerzyć przygode swego życia – zgłoś się do nas! Gwarantójemy nie zapomniane 

wrarzenia: stan nie waszkości, londowanie na Księżycu, przechacka w skawandrze kosmicznym. 

Mósisz być zdrowy, pełno letni, niemieć lenku pszestszeni. 

Specialna oferta dla noworzeńców – mjodowy miesionc w naszej bazie „Lunatyk”. 

 

 

Zadanie 3. ( 6 punktów) 

Trzy siostry lubią kosmiczne wyprawy, ale każda wybiera się na inną planetę o innej porze roku. Jesienią 

wszystkie chcą spotkać się na Ziemi. Amelia nie chce lecieć wiosną, a Bianka latem. Siostra, która poleci 

zimą, nie wybiera się na Wenus, a miłośniczka Saturna wybrała wiosnę. Bianka nie poleci na Marsa. Dokąd 

i kiedy poleci Celestyna?  

 

Odpowiedź:............................................................................................................ 

 

 

 

 

 



Zadanie 4. ( 4 punkty) 

 Ułóż dwa podobne wierszyki, zachęcające do lotu na Jowisza i Marsa: 
  Chcę odwiedzić Wenus mą, 

 Lecz wrócę do domu na ósmą. 

 Kto poleci na Plutona, 

 Wielkiego czynu dokona. 
 

 

Zadanie 5. ( 5 punktów) 

Dopisz swoją propozycję trzeciej „dziwnej zwrotki” do wiersza L. J. Kerna. 

 

Ludwik Jerzy Kern, Dziwna zwrotka 

1.      3. .............................................. 

Była raz taka zwrotka 

Co to nie miała środka. 

Z tego    Z tego 

Boku    Boku 

Coś    Coś  

Miała.    Miała. 

A w środku dziura została. 

2. 

Zając wracając z kapusty 

Zobaczył - środek pusty. 

„Ach    Ach 

Jak    Jak 

Tu    Tu  

Miło!    Miło! 

A to mi się poszczęściło!” 

  Same rodzynki, 1997 

 

 

 

Zadanie 6. ( 7 punktów) 

Zostałeś mianowany ambasadorem Ziemi na pewnej odległej planecie, której władca ma szczególną cechę: 

jego słuch drażnią wyrazy zawierające głoskę „r”. W ułożonym już wcześniej przemówieniu powitalnym, 

które masz wygłosić, musisz zmienić wszystkie wyrazy z „r” na inne, bliskoznaczne. Oto te wyrazy: 

ambasador, król, serdecznie, współpraca, troska, rakieta, braterstwo. 

 

 

 

Zadanie 7. ( 6 punktów) 

Co zobaczył astronom przez teleskop? Uzupełnij zapis w jego dzienniku, użyj 15 słów: 

  

 

To...................................! Zobaczyłem..........................! 

Nigdy nie........................................................................! 

Jak mogłem....................................................................! 

Nazwę ją.........................................................................! 

Muszę ............................................................................! 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


