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„ZŁOTA ŻABA” 2019/2020
etap I – 22 listopada 2019 roku
Konkurs w Dziedzinie Literatury i Języka Polskiego
Organizator: Fundacja Edukacji Społecznej EKOS
Cieszę się, że bierzesz udział w naszym konkursie. Przed Tobą zadania, na których rozwiązanie masz 90 minut. Zadania 1 - 3 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. 18 fragmentów zdań z książki Ryszarda Kapuścińskiego Podróże z Herodotem zostało umieszczonych w tabeli i ponumerowanych.
Zapisz numery fragmentów tak, by utworzyły oryginał (fragment 10. to początek ). Zadanie pochodzi z książki "Lekcje twórczego myślenia
ze Złotą Żabą". (0 – 18)
(1) więcej - budził moją sympatię.
(4) kogoś, kto miał zawsze wiele pytań
i gotów był wędrować tysiące kilometrów,
(7) czy na przykład do jego rówieśnika
Marcela Prousta,
(10) Szukając książek o Indiach,
(13) o swoim dzieciństwie właściwie nie
mówi nam nic.
(16) Ze sposobu, w jaki pisał,

(2) w chwilach niepewności i zagubienia był
przy mnie i pomagał mi swoją książką.
(5) Herodot zaczął mnie bowiem ciekawić,
(8) którzy drobiazgowo roztrząsali każdy
szczegół swojego dzieciństwa,
(11) Sokrates, Perykles czy Sofokles -

(3) przy okazji rozpytywałem, czy jest coś
o Herodocie.
(6) Kiedy jednak zagłębiłem się w źródła,
okazało się,
(9) robił wrażenie człowieka życzliwego
ludziom i ciekawego świata,
(12) Byłem mu wdzięczny, że w Indiach

(14) żeby znaleźć na któreś z nich
(15) Herodot, jak i inni wielcy z jego epoki odpowiedź.
(17) że o życiu Herodota wiemy niewiele,
(18) W przeciwieństwie bowiem do
a i to, co wiemy, nie jest zupełnie pewne.
Rabindranatha Tagore
Ryszard Kapuściński, Podróże z Herodotem, Kraków 2004.

2. Kierując się wskazówkami, znajdź w diagramie 9 słów o podanych znaczeniach. Wypisz je po kolei. Słowa są ukryte poziomo, pionowo,
po skosie i wspak diagramu. (0-18)
Wędruj od litery K po skosie w dół. Weź duży stojący kilkuramienny świecznik. Zapal najmniejszy, niedopalony kawałek świeczki. Tylko
uważaj, nie zdmuchnij go, będzie ci bardzo potrzebny, żeby wrócić. Kieruj się w lewo i przejdź przez korytarz obiegający budynek, oddzielony
od niego rzędem kolumn. Kierując się skosem w prawo,
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Mapy Huncwotów - nie powinien dostać się w niepowołane
ręce. To koniec Twojej misji – od tej chwili jesteś strażnikiem tajemnicy.

3. Na podstawie każdej z wypowiedzi zapisz pary wyrazów różniących się jedną literą. Przykład: przewina trudna do zgryzienia:
grzech – orzech. (0-12)
A.

płynie w kablach zakaźna choroba

D.

opieczona kromka chleba łączy dwa brzegi rzeki

B.

postawiona nad "i" odrobina płynu

E.

poranna wilgoć ścina zboże

C.

wytyczona droga gdzie indziej zawsze zielona

F.

odpowiedni czas na wymyślną postawę ciała

4. Do diagramu wpisz we właściwie miejsca nazwy lub imiona postaci mitologicznych lub bohaterów literackich. (0-16)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Najszybsza w zbieraniu malin w dramacie Juliusza Słowackiego.
Najlepszy gracz w quidditcha w drużynie Gryffindoru.
Najpotężniejszy czarodziej w wyprawie hobbita.
Najsprytniejszy pod Troją.
"Wspaniały" na tronie w Narnii.
Najlepszy komputerowiec w powieściach Rafała Kosika.
Najpiękniej grał na lirze, uśpił czujność Cerbera.
Najlepszy gitarzysta w dramacie Aleksandra Fredry.

5. Uzupełnij podane związki frazeologiczne odpowiednimi nazwami części ciała. (0-9)
A. wziąć……….. za pas

E. wsadzać ................. w nie swoje sprawy

H. nie kiwnąć ........................

B. robota pali się w ................

F. zawrócić w ......................

I.

C. kłaść ..................... po sobie

G. mieć na końcu .....................

J. mieć duszę na ...................

lecieć z .........................

6. Na podstawie lektury wypracowania Ani zaznacz, które z informacji zawartych w tabeli są prawdziwe (P), które fałszywe (F),
a o których prawdziwości lub fałszu nie można rozstrzygnąć (N). Wstaw odpowiednie litery w pustą rubrykę. (0-14)
Mam na imię Ania, mam 13 lat, chodzę do ósmej klasy i w roku 2020 będę zdawała egzamin ósmoklasisty. Moi rodzice poznali się
jeszcze w liceum - są rówieśnikami. Mama jest architektem i jest najstarsza z trojga rodzeństwa. Tata ma o jednego brata więcej niż
mama i tylko jedną siostrę, moją imienniczkę. Wujek Stefan jest dwa lata starszy od mojego taty, ma żonę i troje dzieci, ale żadne z nich
nie jest moim rówieśnikiem. Młodszy brat taty, Andrzej, urodził się w 1989 roku, ale jeszcze nie założył rodziny. Jest rówieśnikiem siostry
mamy, Agaty. Tata czasem żartuje, że ich ze sobą zeswata, ale dopiero wtedy, kiedy oboje skończą 30 lat. Mama jest starsza od ciotki
Agaty o 10 lat, a ich najmłodsza siostra Joanna jest jeszcze studentką. Babcia Zosia twierdzi, że jej córka Joasia już jako dziecko chciała
zostać lekarzem i na pewno zrealizuje swój plan. Szkoda, że najmłodsza siostra mamy nie ma dla mnie czasu, bo chętnie porozmawiałabym
z nią o wyborze profilu w liceum - sama biorę pod uwagę studia medyczne. Ciotki Agaty, która bywa u nas prawie codziennie, nie mogę
się poradzić, bo - tak jak tata - wybrała prawo, a najmłodsza siostra taty w zeszłym roku skończyła dziennikarstwo. Zazdroszczę mojemu
kuzynostwu. Ich mama jest nauczycielką w szkole średniej. O wszystkim dowiadują się z pierwszej ręki. Iga jest w trzeciej klasie liceum i
wybiera się na anglistykę. W grudniu będzie miała osiemnastkę i wtedy wszyscy pojedziemy do nich, do Wrocławia. Wreszcie zobaczę
babcię Anielę i dziadka Macieja - wujek Stefan na pewno przywiezie swoich rodziców. Dziadek Maciej obiecał Idze, że ją zabierze po
maturze na wycieczkę do Londynu. Bliźniaki, Wojtek i Kaśka, zazdroszczą jej, ale dziadek mówi, że na wszystko przyjdzie czas i na swoją
kolej muszą poczekać jeszcze 8 lat. Ciotka Krysia śmieje się, że dzięki dziadkowi, jej dzieci mają długoterminową motywację do nauki.
Moja rodzina jest duża i wspaniała. Żałuję tylko, że nie mam brata i że nie wszyscy mieszkamy w tym samym mieście.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Rodzice taty Ani nie mieszkają we Wrocławiu.
Tata Ani urodził się w 1979 roku.
Ciotka Krysia jest żoną wujka Stefana.
Ania chce studiować dziennikarstwo.
Mama Ani jest dwa lata młodsza od wujka Stefana.
Iga chce studiować filologię angielską.
Dziadek Maciej uwielbia podróże.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Siostra taty ma na imię Anna.
Ania urodziła się w 2007.
Bliźniaki za 8 lat będą zdawały maturę.
Ania ma siostrę.
Babcia Zosia jest mamą taty Ani.
Ciotka Krysia uczy w liceum.
Wujek Stefan ma 42 lata.

7. Przepisz wiersz, poprawiając wszystkie błędy. (0-13)
Antoni Bryndza, słynny baca z Podchala,
na fszystko swoim owieczkom pozwalał.
Gdy na chalę stado wendrowało zrana,
on karzdej owcy mówił: ”dzieńdobry, kochana”!
Psom pasterskim niepozwalał na owieczki szczekać,
na naj bardziej powolną musiały zaczekać.
Owce niechciały wkońcu skubać nudnej trawy
i rządały corazbardziej wyszukanej strawy.

Wreście odmuwiły oddawania wełny,
bo nago marzną. „gżbiet ciepły i bżuch pełny.
Cztery nogi lepsze!” – takie chasło żuciły.
Nakoniec rodzine Antka z ich haty wyrzóciły.
Natura wzieła górę. Bryndzowie zamieszkali w lesie,
są veganami. Ich sława przez tatry się niesie.

