
 
 
 
 

 

     

„ZŁOTA ŻABKA”  2008/2009 

etap II  -  7 marca 2009 

Konkurs w Dziedzinie  Literatury i Języka Polskiego 

Organizator: Fundacja Edukacji Społecznej „EKOS” 
 

 

Witaj!  Na rozwiązanie wszystkich zadań masz 60 minut. Czytaj uważnie  
polecenia, pisz starannie! Zadania 1 - 4 wykonaj na osobnej kartce. Życzę Ci miłej 
zabawy i sukcesów! 
          Twoja Żabka 

 

Zadanie 1. (0 - 10 punktów) 

W słowniku polskich przysłów grasował złośliwy program komputerowy. Przepisz 

przysłowia,  poprawiając w nich wszystkie błędy. 

 

A. Prawda jest jak śmietana, na wierzchu zbiera się z rana. 

B. Kto w ciebie cegłą, ty w niego bułką. 

C. Gdzie dwóch się godzi, tam trzeci traci. 

D. Gdzie kucharek pięć, tam na obiad tracisz chęć. 

E. Kto sieje deszcz, zbiera kałuże. 

 

Zadanie 2. (0 - 25 punktów) 
 Przepisz poniższy tekst, poprawiając błędy ortograficzne oraz wpisując brakujące znaki 

interpunkcyjne. 

Kocie szachy 
Jako teren gry potszebny jest obszar wielkoźci nie dużej wioski. W rozgryfce może bradź udział do 

kilku nastu kotów. Karzdy z nich wybiera punkt obserwacyjny dach, mur składu węgla, strategiczny 

rók ulicy lub nawet  środek wiejskiej drogi. Myślicie sobje że znalazł poprostu miłe miejsce do 

wygrzewania się na słońcu, dopuki nie zauważycie, że karzdy z kotów widzi conajmniej dwa inne. 

Ruchy wykonywane są jako rodzaj błyskawicznego przeczougiwania się z bżuchem przy Ziemi. 

Zasady są dla ludzi dość nie jasne, celem rozgryfki jest hyba, by widzieć wżystkie inne koty samemu 

pozostajądz nie widocznym. 
            (opracowano na podstawie fragmentu książki  Kot w stanie czystym Terry`ego Pratchetta, Warszawa 2007) 

 

Zadanie 3. (0 - 14 punktów) 

Ułóż po 2 zdania z każdym z poniższych wyrażeń, wykorzystując ich dwuznaczność: 

 

na czatach    w kółko    na krzyż    na pokaz    po prośbie    spod igły       pod psem 

 
Zadanie 4. (0 – 10  punktów)  
 

Pewną żabę z Żyrardowa 

Od rana bolała głowa. 

Rzekł jej żuk: moja złota,       

Najlepsze są okłady z błota! 

Żaba rady posłuchała 

I ból głowy z głowy miała. 
 

Napisz podobny 6-wersowy wierszyk, opisujący problem pewnego zwierzęcia oraz jego 

rozwiązanie; zachowaj układ rymów. 

 

 

 

 



 

 

Zadanie 5. (0 – 18 punktów) 

Wpisz we właściwe miejsca synonimy poniższych słów (kończące się na –unek). 

prezent, kradzież, całus, pobór (np. do wojska,) relacja, paczka, zastrzeżenie, pakowanie, 

obliczenie 

    UNEK 

   UNEK 

   UNEK 

     UNEK 

    UNEK 

    UNEK 

     UNEK 

     UNEK 

     UNEK 

 
Zadanie 6. (0 – 9  punktów) 

Trzy dobre znajome: Pani Kraciasta, pani Pasiasta i Pani Kwiatkowa umówiły 

się na spotkanie. Kiedy już się ucałowały na dzień dobry, Pani Pasiasta zawołała:  

- Zobaczcie, każda z nas ma inną sukienkę, ale nie taką jak nazwisko! 

Pani w sukience w kwiatki odpowiedziała:  

- Rzeczywiście, Pani Pasiasta, ma Pani rację! 

Zgadnij, która Pani ma jaką sukienkę, rozwiązanie wpisz do tabelki.     

 

Pani: Sukienka: 

 Pasiasta  

Kraciasta  

Kwiatkowa  

  
Zadanie 7. (0 – 14  punktów) 

Podkreśl  ukryte w opowiadaniu nazwy miast. 

Przygoda na wakacjach 

- Gdzie jest Janek? – zawołał Tomek, wchodząc do pokoju przyjaciela. 

- Nie wiem, ale on się często chowa przed nami – odpowiedziała Ewa. Rozejrzała się wokół, 

ale w pokoju stała tylko szafa, cztery fotele i ława, Janka ani śladu.  

- Jeszcze ci nie powiedziałem,  że szukam go od godziny. Może poszedł popływać? – 

zastanawiał się głośno Tomek. 

- Przecież dopiero niedawno zdobył patent żeglarza!? Utopi się! – przestraszyła się Ewa. 

- Może żegluje koło brzegu – uspokajał dziewczynę Tomek. Przyjaciele pobiegli na przystań. 

Znaleźli się tam w ostatniej chwili. Żaglówka Janka pogrążała się powoli w wodzie. 

- Będzie nam potrzebny sznur lub lina! – Tomek przejął dowodzenie i już po chwili Janek 

bezpiecznie suszył się na brzegu. 

- Węgorz ! Ewo! – krzyknął Tomek, wyciągając z podtopionej łódki śliską rybę. Ale Ewa nie 

słyszała, zajęta robieniem wymówek Jankowi: 

- Naraziłeś swoje życie! Przemyśl to sobie!  - sypały się gromy na głowę siedzącego ze 

skruszoną miną Janka. 

 

 

 


