
 

 
 

 

 

ZŁOTA ŻABKA 2010/ 2011 

I etap – 2 grudnia 2010 r.  

 

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 2, 4, 5 i 6 

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

          Twoja Żabka 

 

Zadanie 1. Zagadki metagramowe          (0 – 3  punkty) 
(metagramy to wyrazy różniące się 1 literą) 
 
Rozwiązania zagadek wpisz obok. 

A. Jaki las jest ogoniasty?   .............................. 

B. Jaki bas ściska kibić?    .............................. 

C. Jak smok zachęca do jedzenia? .............................. 

D. Jaka mapa straszy w nocy?   .............................. 

E. Jaka rasa szpeci szkło?   .............................. 

F. Jaki bóg zdobi jelenia?   .............................. 

 

 

 

Zadanie 2. Tajemniczy tunel        (0 – 10  punktów) 
 
Przepisz tekst, poprawiając wszystkie błędy: 
 

Nie, nie byliśmy spokojni. Byliśmy ze wszechmiar zdenerwowani. Tajemniczy tunel wcale nie 

prowadził za granicę jak wcześniej przypuszczaliśmy.  Wgłębi  połyskiwała   zielono niebieska 

poświata, przez którą, jak przez mgłę dostrzegaliśmy  nibyplanety,  niby gwiazdy. 

- Tymrazem dokonaliśmy odkrycia wszechczasów - szepnął Pyzio. - To jakiś super tunel łączący 

różne Wszechświaty. - Jak zwykle kierujesz się swoim widzi mi się - odburknął nie na żarty 

wystraszony Maks. 

 - Zatrzymaliśmy się wpół drogi, by wysłuchiwać tych bzdur -  dodał,  niepatrząc na rozmówcę. 

Tym czasem poświata w niepokojący sposób zaczęła się przesuwać w naszą stronę. Nieustanny 

ruch nibyplanet, niby gwiazd stawał się niepokojąco szybki. Miałem wrażenie, że niesposób się 

oprzeć ich chipnotycznej mocy. Zanim chłopcy rozstrzygneli swój spór   -  skoczyłem w nie 

odgadnioną otchłań. 
 

 

 

Zadanie 3. „Kolorowa” rozmowa       (0 – 7  punktów) 
 
W rozmowie 2 kolegów zmień nazwy kolorów na poprawne, rozwiązania wpisz obok. 

- Pomożesz mi przy komputerze? Bo wiesz, ja jestem w tym zupełnie żółty... ............................. 

- Masz przecież instrukcję, tam wszystko jest napisane szaro na czerwonym! ............................. 

- Czytałem ją, ale nic nie rozumiem, to dla mnie różowa magia!   ............................. 

- Byłeś przecież na kursie, ale ty wtedy myślałeś chyba o błękitnych migdałach. ............................. 

- To prawda, ale wtedy rzuciła mnie Kaśka, byłem pogrążony we fioletowej rozpaczy. .................... 

- No dobrze, zacznij patrzeć na świat przez pomarańczowe okulary. Pomogę ci. ............................. 

 

 

 

 



Zadanie 4. Układanka z 2 spółgłosek      (0 – 5  punktów) 
 
Ułóż 10 wyrazów (rzeczowników w mianowniku) 3-, 4- lub 5-literowych, zawierających dowolne 

samogłoski oraz tylko spółgłoski T oraz K (które mogą się powtarzać). 

 

 

Zadanie 5. Ukryte przysłowie        (0 – 7   punktów) 
 
Odczytaj  i zapisz przysłowie, znajdujące się  na pomieszanych klockach (pierwszy i ostatni klocek  

są na swoim miejscu). 
 

K  W  M  T  W  L  E  O  E  I  Ó  I 

T  N  Z  E  M  O  C  N  Ł  A  Y  I 

 

 

Zadanie 6. Spotkanie w klubie        (0 – 5  punktów) 
 
W Klubie Miłośników Książki spotkało się pięć osób. Oto ich rozmowa: 

A. - Czytałem ostatnio „Odyseję” o przygodach króla Itaki, który po zakończeniu wojny 

punickiej wraca do domu przez dziesięć lat. 

B. – Moją ulubioną bohaterką jest Ania Shirley, urocza i zaradna osóbka, która wraz  

z rodzicami mieszka na Zielonym Wzgórzu. 

C. – Ja pochłonęłam wszystkie tomy powieści o Harrym Potterze, a jest ich aż osiem. 

Widziałam też wszystkie filmy, jakie o nim nakręcono. 

D. – Mnie wzruszyły przygody pewnego psotnego chłopaka imieniem Pinokio, któremu 

wydłużał się nos za każdym razem, gdy kłamał. 

E. – Według mnie godna polecenia jest powieść o Nemeczku, pewnym dzielnym chłopcu, który 

umarł z powodu zarazy w swoim rodzinnym mieście. 
 
Niestety – nikt z rozmówców nie pamiętał dokładnie książki, o której mówił. Popraw  ich błędy. 

 

 

Zadanie 7. Zagadki homonimiczne      (0 – 6  punktów) 
(homonimy to wyrazy różniące się znaczeniem, które mają taką samą pisownię) 
 
Uzupełnij wersy. 

A. Choć ma ostre zęby ta ......................................, 

     nie będzie gryzła ani ........................................ 

B. Każdy może napisać ........................................,  

    ale druk może mu się nie .................................. 

C. Każdy z nas, bądźmy ......................................., 

    ucieka, gdy wilk zęby ....................................... 
 

 

Zadanie 8. Brakujące  znaczenia        (0 -7 punktów) 

Połącz wyrazy oraz ich znaczenia, rozwiązania wpisz obok (uwaga, podano o 1 znaczenie za dużo). 
 
1 wawrzyn a tężyzna fizyczna   1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

2 polor b młody żołnierz                 

3 hortensja c drzewo laurowe   

4 krzepa d dobre maniery                 

5 rekrut e krzew ogrodowy          

6 metamorfoza f część fajki          

7 cybuch g przemiana          

    h nagły atak          

 


