
ZŁOTA ŻABKA 2016/2017 

I etap – 16 listopada 2016 

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, 5 i 6 wykonaj na osobnej kartce. Życzę Ci miłej zabawy i sukcesów! 

          Twoja Żabka 

 

Zadanie 1. „Pająk”       (0 – 7 punktów) 
 

 

Przepisz bajkę Marcina Molskiego, poprawiając wszystkie błędy ortograficzne. 
 

Snuł pająk pajenczynę, pełen tej otuhy, 

Że w niej kiedyź uwięzi łatfowierne muchy. 

Właśńe bielić zaczento. Pająk spracowany 

Niedostrzegł, że go malaż przytłoczył do ściany. 

Widządz to zdala muha dzięki zbawcy składa: 

„Kto podkim dołki kopie, czensto sam w nie fpada”. 

 

 

 

Zadanie 2. Dialogi ze zwierzętami      (0 – 8 punktów) 
 

Uzupełnij zdania o nazwę zwierzęcia: 

1. Nie pchaj się do tego koryta, ………………..! 

2. Dlaczego myszy harcują, gdy cię nie ma, ……...…………? 

3. Dlaczego zapomniałeś, jak byłeś cielęciem, …………………? 

4. Masz duży łeb, to się martw, …………………! 

5. Dlaczego gapisz się na malowane wrota, …………………? 

6. Trafiło ci się ziarno pomimo ślepoty,…………………! 

7. Lepiej wyjdź z tego składu porcelany, …………………! 

8. Czy wybierzesz się kiedyś za morze, …………………? 

 

 

Zadanie 3. Ukryte przysłowie       (0 – 8 punktów) 

 

Wpisz brakujące spółgłoski, aby otrzymać przysłowie.  

 

 A  I    Ó   

 A  I     Ó  

 

Brakujące spółgłoski: J,  J,  J,  K,  K,  K,  R,  R,  S,  T,  T. 

 

 



Zadanie 4. Bezokoliczniki       (0 – 7 punktów) 

Wpisz w odpowiednie miejsca bezokoliczniki o podanych znaczeniach: 

uderzać nogą, przynosić ulgę, wydzielać czarny dym, spożywać, zataczać koła, odbijać piłkę, 

mieć cenę. 

K O  Ć 

K O   Ć 

K O    Ć 

K O     Ć 

K O      Ć 

K O       Ć 

K O        Ć 

 

 

 

 

Zadanie 5. Kuchenna frazeologia      (0 – 12 punktów) 

 

 

Utwórz 12 związków frazeologicznych, w każdym z  nich musi znaleźć się jeden wyraz 

z ramki (w podanej formie) oraz jeden czasownik. 
 

                 ryba pączek olej mlekiem 

kawę grzyby grochem kompot 

kaszę flaki gruszki rosołu 

 

 

 

 

 

 

Zadanie 6. Ukryte tytuły  (zadanie z poprzedniej edycji)    (0 – 8 punktów) 

 

 W poniższym tekście zostały ukryte tytuły 8 utworów. Odszukaj je i wypisz na osobnej 

kartce. Uwaga – wyrazy mogą występować w innej formie (np. pustynia – pustyni). 

 

Mój dziadek  Dyzio, czyli Dionizy, który zawsze chodził w szelkach i kamizelce, miał 

samochód – starą syrenkę. Często palił fajkę, chodził po długim korytarzu tam i z powrotem, 

 a po kieszeniach miał dużo pudełek z zapałkami. Babcia Małgosia lubiła uprawiać ogród, 

gdzie sadziła wiele tajemniczych ziół. W czasie wakacji pomagała jej mała dziewczynka 

z sąsiedztwa. Kiedyś powiedziała, że jej brat Jaś jest hobbitem i że potrafi rozmawiać 

z duchami. Ależ z niej kłamczucha! 

 


