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„ZŁOTA ŻABA”  2017/2018 

etap  I – 17 listopada 2017 roku 

Konkurs w Dziedzinie Literatury i Języka Polskiego 

Organizator: Fundacja Edukacji Społecznej EKOS 

 

Cieszę się, że zdecydowałeś się na udział w naszym konkursie.  Przed Tobą zadania, na których rozwiązanie masz  90  minut. 

Zadania 1, 2, 6 i  7 wykonaj  na kartce papieru kancelaryjnego. U góry kartki  napisz swoje imię i nazwisko, nazwę szkoły, imię  

i nazwisko nauczyciela języka polskiego. Czytaj uważnie polecenia, dbaj o precyzję i poprawność językową  swoich wypowiedzi, 

przede wszystkim jednak  myśl, myśl, myśl ... POWODZENIA!  

  

          Twoja  Żaba 

1. (0-10). Odgadnij, które  postaci z mitologii greckiej  mogłyby być autorami  poniższych ogłoszeń. 

 

A. Oddam w dobre ręce worek pomyślnych wiatrów. F. Na jeden dzień zatrudnię do oczyszczenia stajni. 

B. Pilnie zatrudnię architekta do projektu domu dla 

Minotaura. 
G. Zamienię w złoto każdą rzecz, której dotknę. Założę 

spółkę. 

C. Umiem rozwiązać zagadkę Sfinksa. Oczekuję propozycji. H. Przepowiadam przyszłość. Rekomendacje od Kreona. 

D. Z labiryntów wyprowadzam.  Czekam na zlecenie. I. Sprzedam złote runo w bardzo dobrym stanie.  

E. Zgubiłem lirę w okolicach Hadesu. Uczciwego znalazcę 

proszę o zwrot.  Czeka  wysoka nagroda. 
J. Gwarantuję dobry sen! Bez pigułek i ziółek! Wystarczą 

moje objęcia! 

 

2. (0-12) Utwórz  sześć powiedzeń  odpowiadających podanym znaczeniom, wykorzystując pary słów zawarte w ramce. 

Każdą parę  można wykorzystać tylko raz.  

 

stół, nożyce wróbel, wół koń, wóz wróbel, dach wiatr, burza płot, kobyłka 

 

A.  Pozbycie się czegoś, co nie jest potrzebne, przynosi ulgę.  D. Winny zawsze odezwie się pierwszy. 

 B.  Kiedy się coś obiecuje, należy słowa dotrzymać. E. Wiadomości i plotki w miarę przekazywania ich z ust do   

ust stają się coraz bardziej wyolbrzymione. 

 C. Lepsze są mniejsze korzyści, ale pewne, niż bardziej 

pożądane, ale niepewne. 

F. Jeśli ktoś wywołuje niepokój, efekty tego zachowania 

dotkną również jego. 

 

3. (0-12) Uzupełnij diagram, ponumerowane litery zapisane w odpowiedniej kolejności utworzą hasło. 

 

1) bardzo silny odgłos powstający  podczas wybuchu 

2) głuchy odgłos upadku,  np.  ze schodów 

3) bardzo głośne wołanie  

4) odgłos  uderzenia  kamienia  w wodę 

5) dźwięk wydawany  przez  wiatr w kominie lub lecący pocisk  

6)  wysoki, ostry  dźwięk wydawany przez sędziego podczas  meczu 

7) dźwięk powstały w wyniku  pociągnięcia za strunę gitary 

8) odgłos powstający przy uderzeniu o siebie twardych, metalowych  

ogniw łańcucha 

9) przerażający krzyk lub  bardzo głośne mówienie podczas kłótni 

10) tłumiony śmiech o wysokim tonie przypisywany pensjonarkom 

11) przerywany odgłos uderzających o siebie twardych przedmiotów, np. grochu w pudełku 
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4. (0 – 21) (Zadanie z edycji 2015/2016) Zaznacz znakiem X w tabeli właściwą odpowiedź: prawda (P) czy fałsz (F). 

DZIĘKOWAĆ ‘wyrażać wdzięczność; składać dzięki’. Jest to stare zapożyczenie o znaczeniu religijnym (Deo gratias facere) 

z okresu chrystianizacji Czech (900-950) ze stwniem. dankôn, przekazane następnie polszczyźnie w czasie misji 

ewangelizacyjnej. Podobną genezę ma rzeczownik dzięki (stwniem. dank), który w stpol. występował również w lp. r.m. dzięk 

lub l.p. r.ż. dzięka. Por. niem. Dank, ang. thanks. […] Od wdzięk pochodzi czasownik wdzięczyć ‘dodawać wdzięku’, por. np. 

„Cnota wdzięczy, cnota wieńczy” (I. Krasicki), oraz ‘przymilać’, np. „Panicz niby czuły, tak się do mnie wdzięczy, jak do mej  

szkatuły” (S. Trembecki); por. także pochodne: odwdzięczyć się, zawdzięczać. Generalnie zatem najważniejsze historyczne 

przekształcenia czasownika dziękować polegały na swoistej desakralizacji, tzn. na przeniesieniu z terminologii chrześcijańskiej, 

religijnej do polszczyzny ogólnej. Na uwagę zasługują XIX-wieczne formacje poetyckie: wdziękini ‘kobieta pełna wdzięku’ por. 

„Wstydził się świętych westchnień, co zrobił ukradkiem wpośród wesołych wdziękiń na dworze i w mieście”(W. Syrokomla), 

oraz wdziękosława – nazwa lilii, odpowiednik łac. gloriosa. Ponownym, późniejszym, bo XV-wiecznym i bezpośrednim 

zapożyczeniem z niem. Dank  jest dank ‘nagroda, pierwszeństwo’; ‘wdzięczność’, por. „Między wszystkimi co gonili, najpierw 

dank odniósł i pierwszy klejnot wziął koniuszy księcia Pruskiego” (Ł. Górnicki); miejcież dank.   
stwniem. – staro-wysoko-niemiecki 

stpol. - staropolski 
na podstawie: K. Długosz - Kurczabowa, Wielki słownik etymologiczno-historyczny języka polskiego, Warszawa 2008. 

 

 P F 

Wyrażenie cnota wdzięczy oznacza cnota dodaje wdzięku.   

Język polski przejął zapożyczenie dziękować bezpośrednio ze staro-wysoko-niemieckiego.   

Słowo wdzięk nie pochodzi od słowa wdzięczyć.   

Desakralizacja nie jest przeniesieniem słowa z polszczyzny ogólnej do terminologii religijnej.   

Wdziękosława i wdziękini są świadectwem desakralizacji zapożyczenia ‘dziękować’.   

Bezpośrednie zapożyczenie z niemieckiego dank miało miejsce dwukrotnie w historii języka polskiego.   

Staropolski rzeczownik dzięki występował w dawnej polszczyźnie wyłącznie w liczbie mnogiej.   

 

5. (0-16)  Rozdziel  i przepisz poprawnie fragmenty "Pana Tadeusza" Adama Mickiewicza,  zawierające pomieszane opisy 

Telimeny i Zosi.  Każdy opis składa się z 12 wersów.  Pierwszy wers  każdego z opisów  został pogrubiony. 

Przypadkiem oczy podniósł, i tuż na parkanie 

Weszła nowa osoba, przystojna i młoda. 

Stała młoda dziewczyna... Białe jej ubranie 

Włos w pukle nie rozwity, lecz w węzełki małe 

Pokręcony, schowany w drobne strączki białe, 

Krótkie, w ręku kręciła wachlarz dla zabawki 

Wysmukłą postać tylko aż do piersi kryje, 

Jej zjawienie się nagłe, jej wzrost i uroda, 

Jej ubiór zwrócił oczy; wszyscy ją witali: 

W takim Litwinka tylko chodzić zwykła z rana, 

Odsłaniając ramiona i łabędzią szyję. 

W takim nigdy nie bywa od mężczyzn widziana: 

Kibić miała wysmukłą, kształtną, pierś powabną, 

Prócz Tadeusza, widać, że ją wszyscy znali. 

Więc choć świadka nie miała, założyła ręce 

(Bo nie było gorąco); wachlarz pozłocisty 

Na piersiach, przydawając zasłony sukience. 

W pukle, i przeplatane różowemi wstęgi. 

Suknię materyjalną, różową, jedwabną, 

Powiewając, rozlewał deszcz iskier rzęsisty. 

Świecił się, jak korona na świętych obrazku. 

Gors wycięty, kołnierzyk z korónek, rękawki 

Dziwnie ozdabiał głowę, bo od słońca blasku 

Głowa do włosów, włosy pozwijane w kręgi, 
 

6. (0-21). Przepisz tekst, poprawiając błędy. 

Syrena 

 

Posłuchajciesz  opowieśći, 

Co sie w głowie strudem mjeści. 

Pewien żeglaż rzek syrenie:  

Tylko z tobą sie orzenie. 

Czy podfalą, czy nafali, 

Czyź jest  blizko, czy woddali, 

Chciał bym zawsze ciebie tólić, 

Gniastko z wodorostuf ówić. 

 

 

 

Curz syrena mu odżekła? 

Naipierf raka skromńe spjekła 

(Lecz rak niebył zahwycony, 

Bo on tagże szókał rzony). 

Wreście muwi do rzeglarza: 

Tfe óczucie mnje przerarza. 

Gdybyś  był delfinem, morze 

Popłynęli byśmy w morze. 

Ty maż ogon rozdwojony,  

Wienc podobnej szókaj rzony. 

7. (0-8) Rozwiąż zagadki. 

A. Egzotyczne zwierzę, którego domagała się w prezencie  

Klara od Papkina. 
E. Przyprawa, której dwa ziarnka miały otrzymać od 

Guślarza duchy dzieci. 

B. Zakwita tylko raz w noc świętojańską w polskiej baśni. F. Nikt ich nie kupił. Zapłonęły na końcu baśni Andersena. 

C. Roślina  "jak śnieg biała" rosnąca na Litwie. G. Romeo nie otrzymał go na czas. 

D. Alina nazbierała ich więcej niż Balladyna. H. Roland miał zadąć w niego, by wezwać pomoc. 

 

 


