
imię i nazwisko: ............................................................................................................................. ................. klasa:  ....................................... 

nazwa szkoły: ................................................................................................................................................................................ ...................... 

imię i nazwisko Twojego nauczyciela języka polskiego: ............................................................................................................................. .... 

 

„ZŁOTA ŻABA”  2022/2023 

etap I – 18 listopada 2022 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, 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. (0-8)   Który bohater literacki (z lektur szkolnych) mógłby wypowiedzieć te słowa? 

a) Gdyby nie wizyta w ogrodzie, nie zmieniłbym religii. 

............................................................................................ 

b) Gdyby nie zjawa na jeziorze, nie złamałbym danego 

słowa. ................................................................................. 

c) Gdyby nie Heniek, moi najlepsi przyjaciele by żyli. 

............................................................................................ 

d) Gdyby nie Izaak, nie dostałbym tej posady. 

............................................................................................ 

 

e) Gdyby nie bratanica Macieja, nie myślałbym  

o zakupie niebezpiecznego zwierzęcia. 

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

f) Gdyby nie zakonnik, zginąłbym wraz  

z Tadeuszem. ….................................................................. 

g) Gdyby nie Jakub, nie miałbym szansy na zmianę. 

............................................................................................ 

h) Gdyby nie moja siostra, nie skazałabym matki na tortury. 

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

 

2. (0-12)   Przeczytaj tekst i rozwiąż zagadkę, wpisując w tabelę prawidłowe oznaczenia koszy z owocami.  
Zadanie pochodzi z książki „Lekcje twórczego myślenia ze Złotą Żabą”, Poznań 2018,  str. 29. 

 
Pewien dowcipny sprzedawca pokazywał swoim klientom trzy zamknięte kosze: jeden tylko z gruszkami, drugi 

wypełniony wyłącznie śliwkami. Trzeci natomiast zawierał gruszki i śliwki. Każdy kosz oznaczony był napisem. Jeden miał 

nalepkę z napisem „gruszki", na drugiej nalepce napisano „śliwki", a na trzeciej „gruszki i śliwki". Rzecz w tym, że 

wszystkie kosze oznakowane zostały nieprawidłowo. Sprzedawca pozwalał wyciągnąć tylko jeden owoc z jednego kosza. 

Zagadkę rozwiązał Wojtek. Wyciągnął gruszkę z kosza z napisem „gruszki i śliwki" i ustalił prawidłowe napisy. Jakie 

powinno być prawidłowe oznakowanie koszy z owocami? 

 

Nieprawidłowe oznaczenia GRUSZKI I ŚLIWKI GRUSZKI ŚLIWKI 

Prawidłowe oznaczenia    

    

3. (0-18)   Jakimi frazeologizmami można zastąpić podane sformułowania? Do każdej odpowiedzi wykorzystaj jedno 

słowo z ramki w niezmienionej formie. 

ręką krwi nogi nosa oczom uszy skóry brzuchem język dłoni 

 

a) od razu, natychmiast, całkowicie, bez śladu 

b) wynosić się ponad innych, być zarozumiałym, 

dumnym 

c) być do czegoś przyzwyczajonym, świetnie coś 

opanować, odziedziczyć 

d) być bardzo zdumionym, wprost nie móc przyjąć, 

zrozumieć jakichś faktów 

e) przeszkoda, zawada, ciężar 

f) nie pracować, nic nie robić, leniuchować 

g) tracić odwagę, pewność siebie, stawać się 

potulnym, pokornym, tchórzyć 

h)  coś widać dokładnie, wyraźnie 

i)  nie umieć dochować tajemnicy, być skłonnym do 

plotkowania



 

4. (0-10)   Przepisz tekst, poprawiając wszystkie błędy (ortograficzne, interpunkcyjne i frazeologiczne). 

Wczoraj znikną z naszej kuchni tort który mama upiekła na moje urodziny. Przepadł jak głaz w wodę. Podejżewałem, 

że maczał w tym dłonie muj brat bo jest on znanym kłamczuchem i łasuhem. Rodzice przymykają  na jego psoty powieki, bo 

jest odemnie młodszy.  A tort był piękny, po prostu wargi lizać! Dałbym konia z siodłem temu kto potrafił by upiec podobne 

códo. W kręgu  podejrzliwości jest też nasza siostrzyczka, ale ona jest za mała i nie sięgnęła by do stołu. A może to nasz pies 

Fąfel? Z niego jest prawdziwa cicha rzeka, mogliśmy nie zauważyć, jak porzera tort. Nie wiem, co teraz będzie, morze mama 

upiecze mi następny? 

 

5. (0-10)   Połącz w pary tytuł utworu z występującymi w nim zwierzęciem. Przy każdym numerze wpisz odpowiednią 

literę. 
 

6. (0-14)   Korzystając z szyfru, odczytaj wiadomość.  
 

55 51 55 13 43 44 11 55 11 21 11 34 52 11 31 55 25 45 34 43 52 43 ! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. (0-18)   W jeden tekst zlało się osiem utworów. Jeden z jakiegoś powodu nie pasuje do pozostałych – napisz, z jakiego. 

Napisz tytuły rozpoznanych utworów, a obok nich pierwszy i ostatni wers odgadniętych fragmentów.  
 

8.  (0-10)   Połącz w 20 par wyrazy bliskoznaczne ze zbioru (uwaga: trzy wyrazy nie mają swoich odpowiedników 

bliskoznacznych).  

ukrop, szarfa, umizgi, flanca, znawca, konnica, mienie, model, kiesa,  kramik, widmo, intelekt, sfera, frykas, jasełka, 

grzanki,  zderzak, wybryk, brednia, afisz, wyskok, scysja, zjawa, wstęga, trzos, forsa, plakat, ekspert, tosty, bzdura, spisek, 

bufor, dobytek, fason, zaloty, rozsada, rarytas, szopka, rozum, jazda,  zakres, wrzątek, zmowa 

1  Tajemniczy ogród a koń 6  Skrzynia Władcy Piorunów f marlin 

2 
 Opowieści z Narnii: lew, czarownica i stara 

szafa 
b 

wróble 
7 

 Stary człowiek i morze 
g 

pies 

3  Syzyfowe prace c mysz 8  Pan Tadeusz h królik 

4  Alicja w Krainie Czarów d gil 9  Janko Muzykant i mrówki 

5  Biały mustang e głuszec 10  Żona modna j wilk 

 
1 2 3 4 5 

1 A/Ą B C/Ć D E/Ę 

2 F G H I/J K 

3 L/Ł M N/Ń O/Ó P 

4 Q R S/Ś T U 

5 V W X Y Z/Ź/Ż 

Chciał coś do niej przemówić, już usta otworzył: 

Ale spojrzawszy w oczy Zosi, tak się strwożył, 

Że stojąc niemy przed nią, to płonął, to bladnął; 

Co było w jego sercu, on sam nie odgadnął: 

Niechaj mnie Zośka o wiersze nie prosi. 

Żyłem z wami, cierpiałem i płakałem z wami; 

Nigdy mi, kto szlachetny, nie był obojętny: 

Dziś was rzucam i dalej idę w cień — z duchami, 

A jak gdyby tu szczęście było, idę smętny. 

Jako oliwka mała pod wysokim sadem  

Idzie z ziemie ku górze macierzyńskim szladem, 

Jeszcze ani gałązek, ani listków rodząc, 

Sama tylko dopiro szczupłym prątkiem wschodząc; 

Tę, jesli ostre ciernie lub rodne pokrzywy 

Uprzątając, sadownik podciął ukwapliwy. 

Już… ale dobrze mi tak, choć frasunek bodzie, 

Cóż mam czynić? Próżny żal, jak mówią, po szkodzie. 

Pociemniało mi w oczach; a gdym łzy ocierał, 

Słyszałem, że coś do mnie mówił mój jenerał. 

Czego chcesz od nas, Panie, za Twe hojne dary?  

Czego za dobroǳiejstwa, którym nie masz miary? 

Stójmy! — jak cicho! —  słyszę ciągnące żurawie, 

Których by nie dościgły źrenice sokoła; 

Słyszę, kędy się motyl kołysa na trawie, 

Kędy wąż śliską piersią dotyka się zioła. 

W takiej ciszy —  tak ucho natężam ciekawie, 

Że słyszałbym głos z Litwy. —  Jedźmy, nikt nie woła. 

 


