
 

 

     

„ZŁOTA ŻABKA”  2008/2009 

etap I  -  4 grudnia 2008 

Konkurs w Dziedzinie  Literatury i Języka Polskiego 

Organizator: Fundacja Edukacji Społecznej „EKOS” 
 

Witaj!  Na rozwiązanie wszystkich zadań masz 45 minut. Czytaj uważnie  polecenia, pisz starannie! Zadania  1  i 2 

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

          Twoja Żabka 

 

Zadanie 1. (0- 10 punktów)  

Ptasie spory                                                                             
            

Przepisz poniższy wierszyk na osobną kartkę, poprawiając wszystkie błędy ortograficzne. 

 

Piegrza z grzegżułką 

Kłucą się wkółko.  

- Ja jestem krulową podwurka! 

- A ja mam wzożyste piurka! 

- Ja latam ze wszystkich najhyrzej! 

- Ja za to latam najwyrzej! 

Poszły wreście do rzony szczygła, 

Rzeby spór ten szybko rozszszygła. 

Żekła im mondrze: Daję głowe, 

Że obie jesteście wyjątkowe! 

Poniewarz  umieće latać ślicznie 

I obie ście wyjątkowe – ortograficznie! 

 

 

 

Zadanie 2. (0 – 10  punktów) 

Literowe domino        

Z 17  kostek domina ułóż zdanie – myśl Jana Stanisława Leca. Dla ułatwienia pierwsza i ostatnia kostka  zostały 

oznaczone liczbami. Odgadnięte zdanie napisz na osobnej kartce. 

 
1SP OT  MC ZŁ  OC ZY  MU SI  TA NE  YŚ LA 

                  

KA ŁE  OW IE  GO ŻE  TA TY  SY KÓ  17ĆS AM 

                  

KA TA  KN IE  AŁ CY  ZK LA  WW YM     

 

 

 

Zadanie 3.   (0 – 5  punktów) 

Zagadki metagramowe           

Zmień jedną literę w podkreślonych wyrazach, aby otrzymać nowe wyrazy, będące rozwiązaniami zagadek. 

Utworzone wyrazy wpisz  w wykropkowane miejsca. 

 

A. Jaki krok jest czarnopióry?                            ……………………. 

B. Jaka rasa zrasza trawę?                                  ……………………. 

C. Jaki smak pije  mleko?                                   ……………………. 

D. Jaki trzos  kwitnie jesienią?                            ……………………. 

E. Jaki los może być iglasty?                               …………………… 

 



Zadanie 4. (0 – 10  punktów) 

Ukryte miasta        
Odgadnij pięć nazw miast, które zostały zaszyfrowane według tabeli:  

 

1.  13, 24, 54, 31, 34, 43  1. .............................................. 

2.  54, 61, 62, 44   2. .............................................. 

3.  31, 34, 61, 13, 42, 43, 14 3. ............................................. 

       4.  64, 14, 54, 53, 61, 14, 64, 14 4. ............................................. 

            5.       44, 14, 11, 54, 62, 52     5. . ..........................................  

 

 

Zadanie 5. (0 – 10  punktów) 

Zagadki geograficzne        
Rozwiąż zagadki, odpowiedzi wpisz do kratek diagramu. 

 

1 niemiecka rzeka jak rogaty zwierz    

2 polska góra jak zadrapania na szkle     

3 bułgarskie miasto jak imię kobiece      

4 afrykańskie góry jak zbiór map      

5 polska godna rzeka      

 

 

 

Zadanie 6. (0 –  5  punktów) 

Historia o dumnym koniu      

 
Ponumeruj zdania,  wstawiając cyfry  od 1 do 6 w puste miejsca, 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. 
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