
 

 

ZŁOTA ŻABKA 2014/2015 

I etap – 20 listopada 

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 1, 2 i 5 wykonaj na osobnej kartce. Życzę Ci miłej zabawy i sukcesów! 

          Twoja Żabka 

 

Zadanie 1. Wierszyk ortograficzny     (0 – 8 punktów) 

Przepisz wierszyk, poprawiając wszystkie błędy. 

 

Pewna rzaba, proszę pana 

bardzo dobrze wyhowana 

zapragneła dla zasady  

wpaść do jakiejś innej rzaby. 

 

Rzab w poblirzu mjeszka wjele, 

rzeby zdonrzyć wpaść w njedziele, 

rzaba musi się nabjedzić, 

kogoś wybrać i upszedzić, 

 

że przyjedzie hyżo w  gości, 

hentnie zagra z kumem w kości, 

w karty, w skrable zna zasady  

- tylko - nie zna takiej rzaby... 

 

Siedzi sama, proszę pana. 

Cusz, że dobrze wyhowana. 

 
Zadanie 2. Zdania        (0 – 5 punktów) 

Ułóż zdania z wyrazami oraz wyrażeniami z ramki. 

topił, to pił, dokoła, do koła, toteż, to też, malwy, ma lwy, zanim, za nim 

 

Zadanie 3. Podwójne znaczenia      (0 – 5 punktów) 

W środkowej kolumnie wpisz wyrazy, które pasują do obu sąsiednich określeń. 

zwierciadło  gładka powierzchnia 

przepis na lek  dobry pomysł 

panorama  widoki na przyszłość 

górna część garnituru  ogół okrętów 

nosze pogrzebowe  zwidy, majaki 

 

 



 

Zadanie 4. Uzupełnianka        (0 – 8 punktów) 

Uzupełnij  8 wyrazów 5-literowych, zakończonych na –ba, o podanych znaczeniach. 
 

   B A uprawna ziemia 

   B A kukurydzy lub karabinu 

   B A ujma na honorze 

   B A konkretny człowiek 

   B A sakwa lub jej zawartość 

   B A szklana tafla 

   B A sprawdzenie czegoś 

   B A słoniowy nos 

 
Zadanie 5. Pomieszane bajki (zadanie z poprzedniej edycji)   (0 – 10 punktów) 

Rozdziel dwie pomieszane ze sobą bajki Ignacego Krasickiego: „Żółw i mysz” oraz „Słowik i szczygieł”. Każdą bajkę  

przepisz wraz z tytułem, a w wykropkowane miejsca wpisz właściwych bohaterów (w odpowiedniej formie). 

Lepiej krótko, a dobrze, niż długo, a miernie”. 

Że zamknięty w skorupie niewygodnie siedział, 

„Miej ty sobie pałace, ja mam domek ciasny; 

Rzekł ………………….. do …………………., który cicho siedział: 

Żałowała ……………….. ……………..; …………….. jej odpowiedział: 

„Co mi dała natura, wypełniam to wiernie. 

„Szkoda, że krótko śpiewasz”. ………………….. odpowiedział: 

Prawda, nie jest wspaniały – szczupły, ale własny”. 

 

Zadanie 6. Krzyżówka       (0 – 14 punktów) 

Rozwiąż krzyżówkę. 
 

Poziomo 

1. Nie jest warta świeczki. 

2. Mówią, że jest złotem. 

3. Na nią jedną wszystko 

stawiają. 

4. Zawsze chodzą parami. 

5. Tuczy go  pańskie oko. 

6. Mówią, że jest srebrem. 

7. Rzekniesz słowo, a stoi  

u płota. 

 

Pionowo 

1. Robią ją do złej gry. 

2. Pachnie kryminałem. 

3. Leczy rany. 

4. Nie pasuje do nosa. 

5. Nie przebijesz nią muru. 

6. Przychodzi do głowy. 

7. Ściska gardło. 
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