ZŁOTA ŻABKA 2017/2018
I etap – 17 listopada 2017
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!
Zadanie 1 wykonaj na osobnej kartce. Życzę Ci miłej zabawy i sukcesów!
Twoja Żabka

Zadanie 1. Wierszyk

(0 – 12 punktów)

Podczas przepisywania wiersza Jana Brzechwy komputer zastąpił omyłkowo polskie litery
przypadkowymi znakami. Przepisz wierszyk poprawnie.
Rozmawiała g#@ z prosi#ciem
Bardzo g*o@no i z przej#ciem:

Prosi# na to: "Mi*a g$sko,
G*ow# nieco masz za w$sk$,

"Smutno samej &yć na @wiecie,
A po drugie i po trzecie -

Troch# masz za dług$ szyj#
I zupe*nie inny ryjek.

Jeśli cenisz wdzi#ki g#sie,
Jak najprędzej ze mną &eń si#".

Niechaj ciebie to nie rani,
Lecz jeste@my niedobrani”.

Zadanie 2.

Wyrazy z -ść

Wpisz do diagramu litery, które utworzą
wyrazy o poniższych znaczeniach. Zachowaj
kolejność alfabetyczną.
o
o
o
o
o
o

spełnij (np. marzenie)
kłuć rogami
przestań trzymać
raptownie zmienić pozycję na
leżącą
zaproszony mile widziany
piszczelowa lub strzałkowa

Zadanie 3. Zagadki metagramowe

(0,6 punktów)
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(0 – 7 punktów)

Na podstawie pomieszanych definicji odgadnij pary wyrazów różniących się jedną literą.
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.

przewina trudna do zgryzienia –
groźna choroba pod napięciem –
teren wydaje wyrok suchy –
zarost piękno męskiej twarzy –
małżeńska straszy nocą–
uciążliwy owad wyrasta z pnia –
poranna wilgoć ścina zboże –

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

Zadanie 4. Zwierzęta mają głos

(0 – 7 punktów)

Jakie zwierzę (bohater filmu lub książki) mogło to powiedzieć? Wpisz nazwy (nie imiona)
zwierząt w odgadnięte miejsca diagramu.

- Lubię pływać, ale nie jestem kapitanem.
- Woziłem Nel na swoim grzbiecie.

E

- Noszę czasem buty, ale wolę chodzić bez
nich.

I
T

- Nie jestem zły, ale kły mam rzeczywiście
ostre.

A
O

- Mój przyjaciel Mały Książę oswoił mnie.
I

- Na imię mam Lassie.

K

.- Przejąłem władzę po moim ojcu Mufasie.

Zadanie 5. Kryjówki roślin

(0 – 10 punktów)

W poniższych zdaniach na granicach wyrazów ukryte zostały nazwy roślin. Podkreśl je i wypisz
obok.
A. Sok z jego korzenia korzystnie wpływa na wątrobę, wiem, lecz dla mnie to chwast i tępię go w

moim ogrodzie. ……….
B. Pani Pelagia poszła po raz drugi do sklepu, żeby kupić włoszczyznę na rosół. ……….
C. W oddali Agata zobaczyła kwitnące krzewy o kwiatach podobnych do pomponów. ……….
D. Wykładowca opowiadał o setkach roślin, ale ja zapamiętałem tylko jedną nazwę: ostrożeń

polny. ……….
E. W piwnicy czekają zakrętki, słoiki i beczka pusta, a my zabieramy się do szatkowania. ………

Zadanie 6. Ukryte przysłowie (zadanie z poprzedniej edycji)

(0 – 8 punktów)

Wpisz brakujące spółgłoski, aby otrzymać przysłowie.

A

I

A

I

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