
 
 

ZŁOTA ŻABKA 2006/2007 

II etap 

Konkurs w Dziedzinie  Literatury i Języka Polskiego 

Organizator: Fundacja Edukacji Społecznej  EKOS 

 
Witaj!  Na rozwiązanie wszystkich zadań masz 60 minut. Czytaj uważnie wszystkie polecenia, pisz starannie! Zadania nr 2 i 6  

wykonaj na osobnej kartce. Życzę Ci miłej zabawy i sukcesów! 

          Twoja Żabka 

 

Zadanie 1. (0-12p.) 

Wpisz w wolną kolumnę wyrazy tak, by po lewej stronie były ich synonimy; wybierz spomiędzy następujących: 

oszust, psotnik, leń, pesymista, niezdara, włóczęga, skąpiec, złodziej. 

 

czarnowidz  

drapichrust  

fajtłapa  

liczykrupa  

rzezimieszek  

urwipołeć  

 

 

Zadanie 2. (0-15p.) 

Gdy znikła litera B, 

Gorzej zrobiło się. 

Aran z ykiem smutni yli, 

Ardzo się raku wstydzili. 

Artek na arszcz miał ochotę, 

Lecz mu acia rzekła: potem! 

Najardziej olało Ararę, 

O straciła liter parę. 

Chuda, lada, martwi się – 

O ez nich ardzo jej źle! 

 

Ułóż podobny wierszyk (10-wersowy) o braku innej litery alfabetu i jego skutkach. 

 

 

Zadanie 3. (0-12p.) 

Wpisz  do tabeli czteroliterowe zakończenia wyrazów zaczynających się od sylaby ROZ - 

 tak, by uzyskać znaczenia z ostatniej kolumny. 

R O Z     przyjemność, radość 

R O Z     wielkość, znaczenie 

R O Z     wymiana myśli 

R O Z     beznadzieja, desperacja 

R O Z     rozpuszczona substancja 

R O Z     analiza zdania 

 

 

Zadanie 4. (0-5p.)  

Do kwadratu wpisz poziomo wyrazy 5-literowe o podanych znaczeniach w taki sposób, aby po „wycięciu” z 

nich  1 litery (w zacieniowanym polu)  powstały  wyrazy 4-literowe. 

 

środek transportu K     

„pokojowy” ptak  O    

potocznie o pieniądzach   R   

kreska    I  

mieszkaniec Zakopanego     L 

 



Zadanie 5. (0-20p.) 

Odgadnij i wpisz do diagramu  poprawne formy związków frazeologicznych, zawierających podkreślone słowa. 

 

 1. Doprawiona cena 

2. Najedzona ryba 

3. Bilet, który uniemożliwia wejście   

4. Lokator niecywilizowany 

5. Dostojna krowa 

6. Lis prosto od fryzjera 

7. Mól bibliofil 

8. Ciemności faraona 

9. Encyklopedia na nogach 

10. Burza w szklanym naczyniu 

 

1.                       

2.                       

3.                       

4.                       

5.                       

6.                       

7.                       

8.                       

9.                       

10.                       

 

Zadanie 6 (0-24 p.)                         
W tekście o Adamie podkreślono  12 przekształconych związków frazeologicznych  

z wyrazem głowa. Wypisz je na osobnej kartce, obok napisz poprawną postać każdego z nich. 

 

Mój brat Adam zawsze miał głowę na szyi – umie sobie radzić w życiu, nigdy nie chował głowy w 

ziemię.  Pracuje zawodowo, ma swój strych nad głową, a jego szef twierdzi, że Adam ma oliwę w 

głowie i nigdy nie chodzi z głową w obłokach. 

Niestety – w zeszłym miesiącu Adam zakochał się  w Zosi, po prostu zgubił dla niej głowę! Zosia 

to źreniczka w głowie swego ojca, który nie pozwala jej spotykać się z chłopakami.  Powiedziałem 

mu, żeby poszedł po mądrość do głowy zamiast walić głową w ścianę i spróbował chociaż wysłać 

do niej list. 

 To marzenie odciętej głowy – odpowiedział – ona nie ma komputera! 

 Ty ogórkowa głowo! Po prostu napisz list na kartce, włóż do koperty i wrzuć do skrzynki. 

  Dziękuję ci za radę, mnie nie przybiegłoby to do głowy! 
 

  

 

Zadanie 7  (0-12p.) 

Podsłuchano pewną tajemniczą rozmowę, w której odpowiedzi udzieliło 6 osób. Odgadnij ich imiona i wpisz 

obok. 

- Do czego był ci potrzebny ten kłębek? 

- Aby nie zgubić się w pewnym pałacu, w którym  zabiłem potwora.   .................... 

- Cóż to za płaszcz masz na sobie?       

- To skóra lwa, sam go upolowałem.      ................... 

- Dlaczego jesteś taka smutna? 

- Szukam mojej córki, zaginęła już miesiąc temu.     ................... 

- Czy dobrze strzelasz z łuku? 

- Tak, trafiam ludzi zawsze prosto w serce.      ................... 

- Ile jest panien w twoim orszaku? 

- Dziewięć. To muzy, moje towarzyszki.      ................... 

              - Do czego jest ci potrzebny ten duży widelec? 

- To trójząb! Uciszam nim morze.       ................... 

 

 


