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Konkurs w Dziedzinie Literatury i Języka Polskiego 

Fundacja Edukacji Społecznej  EKOS 
  

Witaj!  Na rozwiązanie wszystkich zadań masz 45 minut. Czytaj uważnie  polecenia, pisz starannie! Zadania 1, 2, 6 i 9 

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

            Twoja Żabka 
 

Zadanie 1. Groźna mania           (0 – 10  punktów) 

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

KOMURKOMANIA 

Komurkomania to zespół zabużeń polegajoncych na całkowitym uzalerznieniu od telefonu komurkowego. 

Pacient nie może zasnąć bez telefonu lerzącego obok poduszki i przerzywa załamańe nerwowe na myśl  

o wyjeździe w mjejsce, gdzie niema zasięgu. Lęk przed utratą komórki paralirzuje go zupełnie. Jednego  

z pacientów widywano zawsze z najnowszym modelem komórki, nawet jeśli ten model nie był jeszcze 

powrzechnie dostępny na rynku. Wśrud lekarzy toczy się zarzarty spór o pochodzenie komórkomani. Jedni 

widzą jej źródła w niedoborach świerzego szpinaku spożywanego w młodości, inni skłaniają się ku teorii  

o wpływie ilości połkniętych w dzieciństwie gum do rzucia. 
 (według Małego poradnika życia z komórką R. Brandona, Poznań 2000) 

 

Zadanie 2.  Błędne kolory              (0 –  4 punktów) 

Popraw  te zdania, które zawierają błędy, przepisz je na osobną kartkę. 

A. Jankowi nie podobało się na obozie i opisał go rodzicom w purpurowych barwach. 

B. Nie mam żółtego pojęcia, o co w tym wszystkim chodzi. 

C. Ta książka to złoty kruk, prawdziwa rzadkość. 

D. Moja siostra to optymistka, patrzy na świat przez różowe okulary. 

E. Marek to błękitny ptak, chce żyć cudzym kosztem. 
 

Zadanie 3.  Zagadki metagramowe               (0 –4  punktów) 

Zmień jedną literę w podkreślonych wyrazach, aby wyrażenia nabrały sensu. 

A. Kos bywa szczęśliwy.  ________________ 

B.  Pałka jest okrągła.   ________________ 

C.  Maj kwitnie na czerwono.  ________________ 

D.  Gaz może zaboleć.    ________________ 

E.  Moc jest z wełny.   ________________ 

F.  Idę na bak maskowy  ________________ 

G.  Najwyższa para na odpoczynek. ________________ 

H. Mam zadarty sos .   ________________ 
 

Zadanie 4. Brakujące samogłoski              (0 –  5 punktów) 

Odgadnij wyrazy (4 rzeczowniki i 1 przymiotnik), wpisz je we właściwe miejsca diagramu.  

Znaczenia wyrazów (kolejność zmieniona): niegłodny; rzeka zapomnienia; mistrz duchowy;  8 dźwięków; 

krótka spódniczka. 
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Zadanie 5. Ukryte przysłowie              (0 – 7 punktów) 

Odczytaj  i zapisz obok przysłowie ukryte w  labiryncie; trasę rozpocznij w jednym z 4 rogów. 

Liter nie łączymy po skosie. 
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Zadanie 6. Spotkanie bohaterek literackich (zadanie z poprzedniej edycji)       (0 – 6 punktów) 

Na pewnym przyjęciu spotkało się 6 dziewcząt. Na podstawie  rozmowy odgadnij, kim są. Wypisz ich 

imiona na osobnej kartce. 

 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, faworyzuje własne córki … 

 Ja w ogóle nie pamiętam rodziców. Moja opiekunka Marta jest dla mnie bardzo dobra. 

 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. Wspólne znaczenia                                (0 –  6 punktów) 

Wpisz do kolumny B słowo, którego znaczenie będzie odpowiadało jednocześnie znaczeniom podanym 

w kolumnach  A i C. 
A B C  A B C 

drobny węgiel  posiadał  usuwa zarost  strzałów na bramkę 

funkcja  gleba  gasiła pragnienie  narzędzie drwala 

czeska waluta  symbol władzy  świetlna reklama  gaz szlachetny 

 
Zadanie 8. Uzupełnianka                (0 –  4 punktów) 

Wpisz do diagramu 4-literowe zakończenia 7-literowych słów o podanych znaczeniach: ochrona kopyta; 

obserwacja; pisemna prośba; prezent; sprytne działanie; wzmocnienie; w parze z orzeczeniem; sufit od spodu. 
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Zadanie 9. „Ptak”             (0 – 4 punktów) 

Przeczytaj wiersz Juliana Tuwima i odpowiedz na pytania. 

Na gałązce usiadł ptak:    Potem z świrem frunął w lot! 

Zaszczebiotał, zatrzepotał,   A gałązka rozhuśtana 

Ostry dzióbek w piórka otarł   Jeszcze drży, uradowana, 

Rozkołysał cały krzak.    Że ją tak rozpląsał trzpiot. 

 

1. Ile jest w wierszu czasowników w czasie przeszłym?  ________ 

2. Które słowo znaczy „zadowolona”?    ________ 

3. Z ilu sylab składa się ostatnie słowo wiersza?   ________ 

4. Który rzeczownik powtarza się w tekście dwa razy?   ________ 


