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„ZŁOTA ŻABA”  2018/2019 

etap I – 23   listopada 2018 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 , 4- 6, 8  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.  FOTOGRAFICZNA UKŁADANKA  (0-8)  Ustal, w jakiej kolejności umieszczone są zdjęcia. 

Na jednej stronie podręcznika historii, w rozdziale „Droga do wolności”,  znajdują się obok siebie od lewej do prawej zdjęcia czterech osób: 

Ignacego Jana Paderewskiego - polityka, pianisty i kompozytora, Józefa Piłsudskiego -  naczelnego wodza Armii Polskiej, Naczelnika Państwa, 

generała Józefa Hallera – dowódcy Armii Polskiej we Francji, Władysława Grabskiego - ministra skarbu, twórcy reformy walutowej.  Zdjęcia 

wojskowych nie sąsiadują ze sobą.  Obok zdjęcia muzyka widnieje fotografia tylko jednego Józefa. Fotografia ministra znajduje się obok fotografii 

oficera.  Po lewej stronie zdjęcia marszałka nie ma innej podobizny. Zdjęcie generała nie znajduje się obok zdjęcia kompozytora. 

 

2. PRZECHADZKA PO POZNANIU  (0-11)  Zaznacz linią na planie trasę wycieczki i oznacz kolejno cyframi wymienione w opisie 

budynki.  Zadanie z edycji 2012/2013. 

Twoja wycieczka rozpocznie się sprzed budynku szkoły, 

znajdującego się u zbiegu ulic wybitnego XIX-wiecznego 

komediopisarza oraz fundatora gmachu Poznańskiego 

Towarzystwa Przyjaciół Nauk, który też mieści się przy ulicy 

jego imienia. Stamtąd dojdź najkrótszą drogą do ulicy patrona 

poznańskich rogali. Zatrzymaj się przed dawną siedzibą 

cesarza Wilhelma i koniecznie ją obejrzyj. Potem dojdź do 

parku, któremu patronuje autor „Pana Tadeusza”.  Po krótkim 

odpoczynku na schodach opery, znaną już ulicą autora 

„Zemsty", dojdź do ulicy upamiętniającej wybuch powstania 

wielkopolskiego. Wejdź na plac, na którym 26 stycznia 1919 

roku żołnierze wielkopolscy oraz ich dowódca - generał Józef 

Dowbor-Muśnicki- złożyli uroczystą przysięgę. Teraz musisz 

obejrzeć kilka historycznych miejsc wartych poznania: gmach 

biblioteki ufundowanej w 1829 roku przez wielkopolskiego 

działacza społecznego; dawne Muzeum im. Cesarza 

Fryderyka. Wycieczkę zakończysz przy budynku, w którym 

zatrzymał się wybitny pianista i polityk Ignacy Jan Paderewski. 

Jego przybycie do okupowanego przez władze pruskie miasta 

stało się impulsem do wybuchu powstania.   
źródło: Internetowy plan Poznania, http://mapapoznania.wlkp.com.pl   

 

3. MITYCZNE STWORY (0-13) W odpowiednie miejsca krzyżówki wpisz nazwy stworzeń z mitologii greckiej, litery w ponumerowanych 

polach wpisane w diagram utworzą rozwiązanie, tytuł jednej z powieści o przygodach Percy'ego  Jacksona Ricka Riordana. 

 

 ich śpiew wabił  Odyseusza, 

 demoniczne kobiety- ptaki  torturujące dusze w 

Hadesie, 

 wielogłowy wąż wodny zabity przez Herkulesa, 

 jego zagadkę rozwiązał Edyp, 

 kobieta o wężowych włosach i kamiennym spojrzeniu, 

 ukryty w labiryncie, 

 boginie zemsty, 

 zwierzątko Hadesa, 

 koń ze skrzydłami, 

 miała głowę lwa, tułów kozy i ogon węża, 

 przygnieciony Etną przez Zeusa.  
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4. OKO I FRAZEOLOGIA (0-12) Rzuć okiem i odgadnij 12 związków frazeologicznych, których znaczenia podano w tabeli. Wszystkie  

zawierają wyraz "oko"  w odpowiedniej formie. 

 

A. nie traktować czegoś poważnie E. mrugnąć do kogoś figlarnie I. znaleźć się w centrum dramatycznych wydarzeń 

B. spodobać się komuś F. mocno pilnować czegoś J. zmierzyć  się bezpośrednio z czymś niebezpiecznym 

C. nie móc zasnąć G. bacznie kogoś obserwować K. zerkać na kogoś podejrzliwie  

D. oceniać coś powierzchownie H. przestać kogoś widzieć L. udawać, że się czegoś nie zauważa 

 

 

5. SERCOWE ROZTERKI (0-12) Odgadnij imiona lub nazwiska bohaterów, których słowa zapisane są w ramce. Podaj tytuły utworów, 

z których pochodzą oraz  imiona i nazwiska ich autorów. 

A. 

Jemu oddam Podstolinę, 

Malowidło nieco stare; 

Sobie wezmę śliczną Klarę. 
C. 

U Rozaliny? Nie, ojcze; to imię 

W pamięci mojej wiecznym snem już drzemie. 

B. 

Hrabia panicz młody, 

Wielkiego domu dziedzic, powabnej urody, 

Już trochę zakochany: cóż? może się zmienić! 

Potem, czy szczerze kocha? czy się zechce żenić 

D. 

Więc jednej mężem — drugiej być kochankiem; 

Więc obie kochać, a jedną zaślubić? 

Lecz którą kochać? którą tylko lubić?… 

 

 

6.  TAJEMNICA ENIGMY (0-16) Rozszyfruj tekst i przepisz go na kartkę. Szyfr został oparty na polskim alfabecie: 

 

 

GÓLJOC DŹŃC ÓLGOLGEMĆ OCUAŹÓĆ UAŹITZŁĆEĆ. ACUCFC ŁGŁ FALCŃCÓLC 

RŚLGTCŃC ULH ÓC UŹUYGOLG RDTCECŁĆEŹEK ULH MSŃ A NLYGTCOL. 

ŚR ÓCELWÓLHELZ MNCŻLUAC NLYGTC DŹŃC ACOLGÓLCÓC ÓC LÓÓĆ, Ż ACNGĄÓRWEL RF YGJR, Ż ŁCMLGŁ 

ŚRAŹEŁL AÓCŁFRŻCŃŹ ULH MRŃC. A ZŻCJL ÓC NLEADH MSŃ, YGOŚR LEK RDTRYZ RTCA TSĄÓG UŹUYGOŹ 

RMCDNRŻCÓLC, UAŹIT ŻŹFCŻCŃ ULH ÓLG FR AŃCOCÓLC. 

Opracowano na podstawie http://wyborcza.pl/1,76842,16428463,Brytyjczycy_w_koncu_przyznali__ze_zlamanie_Enigmy.html 

 

7.  UKRYTA SENTENCJA (0-13) Wpisz w diagram słowa o podanych znaczeniach. Litery w szarych polach czytane kolejno od  lewej 

do prawej, od góry do dołu  utworzą rozwiązanie - sentencję Stanisława Jerzego Leca. 

 

 

 

 

 

 

Rozwiązanie:_______________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. PODRÓŻ DO BERLINA (0-15) Przepisz tekst, poprawiając wszystkie błędy. 

Cześć, nazywam się Grarzynka Podróżyńska, jestem blogerką i globtrotterką. Opowiem wam dzisiaj o swojej wycieczce do Berlina. Wszystko 

zaczeło się wczesnym rankiem na perońe w Poznaniu. Gdy wsiadłam do pociągu, odrazu wyjęłam swoją kanapkę z chumusem i zaczęłam się 

posilać. Obok siedział nienajbrzydszy chłopak, po chwili okazało się, że ma na imię Hans i jest… rodowitym Berlińczykiem. Objecał, 

że oprowadzi mnie po mieście. Mieliśmy zaczońć od wierzy telewizyjnej, ale ja mam lenk wysokości i nie zaryzykowałam ponad dwustumetrowej 

jazdy pod górę. Słyszałam, że warto zwiedzić reichstag, ale nikt mnie nie uprzedził, że trzeba najpierw odstać w kilkuset metrowej kolejce! To nie 

dla mnie. Zaczęliśmy więc od bramy brandęburskiej. Na jej szczycie stoi jakiś powuz, ale Hans niepotrafił mi powiedzieć, kim jest woźnica. 

Zaproponował natomiast skosztowanie Berlińskiej atrakcji – „currywurst”. Niestety, okazało się, że jest to kiełbasa, w dodatku smarzona!  Ja 

jestem veganką i nie tykam takich żeczy. Zrobiłam  za to kilka selfi z niedźwiadkiem, tutaj na karzdym kroku są misie różnej wielkości. To chyba 

symbol miasta, mam nadzieje, że to zwierze jest pod ochroną. Hans wspomniał też o słynnym muzeum, ale zapomniałam nazwy, chyba coś z 

pergaminem. Blogerzy nie piszą o muzeach, bo mało kogo to interesuje. Z resztą pergamin robiono ze skóry zwierząt, więc to dziś nie może być 

trędy. Wrócę do Berlina zimą. Hans mówił, że na świątecznym jarmarku można skosztować karmelizowanych owoców. To coś dla mnie! 

A Ą B C Ć D E Ę F G H I J K L Ł M N Ń O Ó P R S Ś T U W Y Z Ż Ź 

E N I G M A 

G Ó L J O C 

      brzoza lub lipa 

      nasz kontynent 

      współczucie 

      jachty na lodzie 

      wieża zamkowa 

      duże walcowate naczynie z drewna 

      nauczyciel sportowców 

      kapitan lub major 

      urządzenie ostrzegawcze 

      nauka o pierwiastkach 

      metalowy pieniądz 

      owoc z lasu 


