
 

 
ZŁOTA ŻABKA 2009/2010 

         I etap – 3 grudnia 2009 r. 

Konkurs w Dziedzinie Znajomości Literatury i Języka Polskiego 

Organizator: Fundacja Edukacji Społecznej  EKOS 
 

 

Imię i nazwisko .....................................................................   Imię i nazwisko nauczyciela języka polskiego: 

 

Nazwa szkoły ..........................................................................   ................................................................................ 

 

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

 

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

Zadania 3, 4 i 7  wykonaj na osobnej kartce. Życzę Ci miłej zabawy i sukcesów! 

          Twoja Żabka 

 

Zadanie 1. Błędne wyrazy       (0 – 5  punktów) 
 

W kolumnie B skreśl w każdym wersie jeden wyraz, który po połączeniu z wyrazem z kolumny A 

stworzyłby niepoprawne wyrażenie: 

A B 

dokonać oceny, spotkania, podsumowania, zamknięcia, otwarcia 

odbywać podróż, rozmowy, handel, spotkania 

prowadzić działalność, handel, rozmowę, sprzedaż, ocenę 

udzielać wygnania, pomocy, rad, wsparcia 

ulec pogorszeniu, pomocy, zepsuciu, zmianie 
 

 

Zadanie 2. Szafa Karoliny       (0 – 4  punktów) 
 

W szafie Karoliny wiszą na 4 wieszakach 4 sztuki garderoby. Żakiet wisi bliżej sukienki niż spódnica 

żakietu. Żakiet wisi bliżej swetra niż sukienka żakietu. Rzecz w kolorze zielonym wisi bliżej białej niż 

czarna od białej. Rzecz biała jest bliżej czerwonej niż zielona od białej. Obok spódnicy wisi coś 

czerwonego. 

W jakiej kolejności wiszą rzeczy w szafie Karoliny i w jakich są kolorach? Odpowiedź wpisz poniżej. 

 
 

 

 

   

 

 

Zadanie 3. Wierszyk o kocie       (0 – 10  punktów) 

Przepisz poniższy wierszyk, poprawiając wszystkie błędy. 
 

Wlaz kotek na puotek, ale nie zamruga, 

bo by ta piosenka była niezbyd długa. 

Kot rzałośnie miałczy oraz grzbiet wygina, 

nadeszła karmienia zwieżątek godzina. 

Nie chce on śmietany w misce ani mleka, 

wolał by łiskasa, lecz się niedoczeka. 
 

 

Zadanie 4. Zdania       (0 – 10  punktów) 
Ułóż po 2 zdania z każdym z wyrazów z ramki, wykorzystaj  ich dwuznaczność. 

 

damy, żyła, razy, kuli, nie, dali, duszą, luk, kołem, hol  
 

 

 



Zadanie 5. Nie tylko zawody       (0 – 10  punktów) 
Odgadnij 10 wyrazów zakończonych na –arz, wpisz je w odpowiednie miejsca w diagramie (uwaga, 1 

słowo nie pasuje): 

- zawiera dni i tygodnie 

- buduje domy z cegły 

- bierze udział w zbiorze plonów 

- jest morskim piratem 

- naprawia dachy 

- na jego widok chwytasz się za guzik 

- wyrabia kamienne  nagrobki 

- w nim atrament 

- aktor w teatrze lalkowym 

- uczy dzieci w szkole 

- popełnił ciężkie przestępstwo 
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Zadanie 6. Spotkanie bohaterek literackich    (0 – 6  punktów) 
 

Na pewnym przyjęciu spotkało się 6 dziewcząt. Na podstawie podsłuchanej rozmowy odgadnij, kim 

są. 

- Dlaczego mieszkasz sama? 

- Bo mój tatuś jest piratem i pływa po morzach. Ale nie mieszkam sama, są ze mną zwierzęta! 

- Ja też tęsknię za tatusiem! I lubię zwierzęta, zwłaszcza słonia, on pozwala mi kołysać się na swojej 

trąbie. 

- A mój tatuś ożenił się powtórnie. Jego żona nie jest dla mnie zbyt dobra, jej córki też nie… 

- Ja w ogóle nie pamiętam rodziców. Moi opiekunowie -  Marta  i Mateusz - są dla mnie bardzo 

dobrzy. 

- Moi rodzice zginęli w pożarze. Opiekuję się rodzeństwem – Klausem i Słoneczkiem. 

- A moi rodzice krzyczą na mnie za to, że czytam książki. Ale zemściłam się na tatusiu, przyklejając mu 

kapelusz do głowy… 
 

 

 

Zadanie 7. Scrabble        (0 – 5 punktów) 
Wykorzystując  podane klocki scrabble, ułóż:  

1 wyraz za 12 punktów, 1 wyraz za 10 punktów, 1 wyraz za 9 punktów, 1 wyraz za 8 punktów,  

1 wyraz za 7 punktów,  1 wyraz za 6 punktów, 1 wyraz za 5 punktów oraz 3 wyrazy po 4 punkty. 

Uwaga – w jednym słowie każdego klocka można użyć tylko 1 raz. 
 

B 3 T2 M  2 R 1 U 3 A 1 Ę 5 

 

 

 


