
ZŁOTA ŻABKA 2012/2013 

II etap – 23 marca 2013 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 60 minut. Czytaj uważnie  polecenia, pisz starannie!  Życzę Ci miłej 

zabawy i sukcesów! 

          Twoja Żabka 

 

Zadanie 1.        (0-18 punktów) 

  

Zmień 1 literę w każdym z podanych wyrazów, aby otrzymać nowe słowa o znaczeniach: instrument 

muzyczny, deszcz lub śnieg, koniec biegu, szczelina lub dziura, muzyczna „litera”, gruby sznur, koński 

bieg, dwie sztuki, powietrze z płuc (uwaga, znaczenia są podane w zmienionej kolejności). 

 

KŁOS  _______  DACH  ______  OPAŁ   _____ 

LIPA  _______  NUDA  ______  PARK   _____ 

LUPA  _______  OBÓZ  ______  METR   _____  

 

Zadanie 2       (0-16 punktów) 

  
„Nie rusz, Andziu, tego kwiatka, 

Róża kole” rzekła matka. 

Andzia mamy nie słuchała, 

Ukłuła się i płakała.  
 (Stanisław Jachowicz) 
 

Napisz podobny wierszyk, zaczynający się od przestrogi. Wiersz powinien mieć 4 - 6 wersów. 

 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

 

Zadanie 3       (0-8 punktów) 
     

Odgadnij miejsce wpisu  imion czterech słynnych psów, aby skrzyżowały się z imieniem piątego 

psa – bohatera powieści H. Sienkiewicza. 
 

 jeździł koleją    

 strzegł Hadesu    

 był  polski i animowany 

  wrócił(a) 

 

   S     

   A     

   B     

   A     

 



Zadanie 4       (0-14 punktów)  
       

Na podstawie dialogu stwórz  alfabetyczną listę kupionych przez Jana produktów: 
Anna: Nareszcie wróciłeś. Wszystko kupiłeś? No, zobaczymy, co my tu mamy... Śmietana. 

Jan: Nie napisałaś, jaką mam kupić, to kupiłem 18% i 30%, każda po 250 mililitrów. Pomyślałem, że tę, 

która zostanie, wykorzystamy do deseru truskawkowego. Owoce kupiłem, ale tylko trochę, bo wydawały mi 

się drogie. Kilogram za 7 zł, więc ograniczyłem się do połowy tej sumy.  

Anna:  No, w porządku. Patrzmy dalej. Co to? 

Jan: Herbatka owocowa, powąchaj, jak pachnie, same maliny! 

Anna: Przecież miałeś kupić kawę? 

Jan: Zapomniałem, przepraszam, ale za to zobacz, jaki kurczak, waży prawie dwa kilo! 

Anna:  No nie, miały być ryby! 

Jan: Ale nie było, więc kupiłem kurczaka. Pomyślałem, że jak jeszcze dokupię pieczarki, zobacz,  jakie 

dorodne, cały kilogram, to zrobimy potrawkę! 

Anna:  Do kurczaka potrzebuję ryż, a nie mamy w domu ani grama! 

Jan: Spokojnie, kupiłem dwie stugramowe paczki, będzie na dwa razy. 

Anna: A pomidory? Kupiłeś pomidory na sałatkę? 

Jan: Za kogo mnie masz? Nie było pomidorów, ale kupiłem dwa ogórki, są tam gdzieś na spodzie torby. 
 

Odpowiedź: ………………………………………………………...……………………………… 

………………………………………………………….…………...……………………………… 

 

Zadanie 5         (0-24 punktów)  
   

Zadanie z poprzedniej edycji 

 Na podstawie lektury fragmenty tekstu  zadecyduj, które z podanych twierdzeń jest prawdziwe (P), fałszywe 

(F), a o którego prawdziwości nie można zadecydować (?). Wstaw odpowiednie znaki w pustą rubrykę. 

(...) Pewnej wiosny, kiedy kwitły właśnie obficie sady rumiankowe (w Lailonii rumianek jest ogromnym 

drzewem dochodzącym do sześciu poninów wysokości; ponin to miara długości, która wynosi mniej więcej 

tyle, co wielkość rogów czteroletniego daniela), a strumienie mirżowe  płynęły na wszystkie strony 

(strumienie mirżowe w Lailonii płyną tylko na wiosnę, żłobiąc sobie koryta poprzez miasta, burząc ulice i 

domy; ludzie nie przejmują się   tym zbytnio, bo latem zaś strumienie mirżowe znikają, a domy i ulice 

odrastają szybko z powrotem), kupiec Pigu wracał właśnie z podróży po korzystnych transakcjach, bardzo 

zadowolony. Zanim wrócił do własnego  mieszkania, chciał zajrzeć do willi swojej Memi. Nie zastał jej 

jednak w domu, więc usiadł w salonie  i  wyjął swój przyrząd do dziurawienia globusów. (Kupiec Pigu 

bardzo lubił to zajęcie; lailońska fabryka przyrządów do dziurawienia globusów sprzedawała mu swoje 

wyroby po zniżonej cenie, ponieważ Pigu robił jej reklamę w Babilonie, dziurawiąc tamtejsze globusy). Bawił 

się przez chwilę, czekając na córkę, która podjechała po chwili na małym różowym słoniu bez ucha i już z 

daleka witała go, machając rękami. 
                 Leszek Kołakowski, Opowiadanie o zabawkach dla dzieci, w tegoż: Bajki różne, Warszawa 1990. 

 

1. Mieszkańcy Lailonii wiosną nie 

wychodzą na ulicę. 
 

7. Wiosną Lailonia jest niszczona przez 

strumienie mirżowe. 
 

2. Kupiec Pigu handluje przyrządami do 

dziurawienia globusów. 
 

8. Wtrącenia w tekście pełnią funkcję 

objaśnień. 
 

3. Córka kupca – Memi - jest właścicielką 

dużego salonu i różowego słonia bez ucha. 
 9. Kupiec Pigu handluje z Babilonem.  

4. Miarą długości w Lailonii jest wielkość 

poroża daniela. 
 

10. Kupiec Pigu współpracuje z lailońską 

fabryką dziurawienia globusów. 
 

5. W Lailonii rosną drzewa rumiankowe.  11. Bohater wiosną powrócił do Lailonii.  

6. Wszyscy mieszkańcy Lailonii dziurawią 

globusy. 
 12. W Lailonii domy zawsze wyrastają same.  

 

Zadanie 6       (0-20 punktów) 
   

Odgadnij nazwy zbiorników lub pojemników na wodę, ułożone w kolejności alfabetycznej. 

B ___________________ - dla pływaka   B  ___________________ - dla kucharza 

B ___________________ - dla kolarza    B  ___________________ - dla ogrodnika 

B ___________________ - dla koczownika  P  ___________________ - dla chemika 

B ___________________ - dla dziecka    W ___________________ - dla Greka 

B ___________________ - dla aptekarza   W ___________________ - dla kwiaciarki  


