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„ZŁOTA ŻABA” 2022/2023 

etap II - 4 marca 2023 roku 

Konkurs w Dziedzinie Literatury i Języka Polskiego 

Organizator: Fundacja Edukacji Społecznej EKOS 

Cieszę się, że zdecydowałeś/zdecydowałaś się na udział w naszym konkursie.  Przed Tobą zadania, na których rozwiązanie masz 120 minut. 

Zadanie 4 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 

 

Zadanie 1. (0-22) Do tej nietypowej krzyżówki wpisz brakujące wyrazy w znanych związkach frazeologicznych. Wszystkie zaczynają się na 

literę „K”. 
 

 

              

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Zadanie 2. (0-28) Jeśli do każdej ze zbitek liter w kolumnach dodasz litery K, O, T, to otrzymasz słowa, które wpisz w odpowiednie miejsce 

pustej kolumny. Uwaga – litery K, O, T, nie muszą sąsiadować ze sobą, mogą być oddzielone innymi literami, ale występują w podanej 

kolejności (K, O, T), np. MIET – KOMITET. 

 

 

DEL  LETRA  

URPAWA  SMEYK  

ILMER  OSNA  

ESPR  ARBAA  

BIEA  SWY  

LEUCY  DOTRA  

ABRILE  BISZP  

 

 

Zadanie 3. (0-24) W jakiej kolejności stoją bohaterki literackie? Odgadnij i wpisz do tabeli ich imiona. 

 

Po lewej stronie stoi dziewczyna, w której kochał się Sędzia. Bohaterka z powstania listopadowego stoi między ukochaną Borowicza a tą, która 

prosiła o dwa ziarnka gorczycy. Po lewej stronie “Biruty” stoi ta, której Słowacki zostawił wpis w pamiętniku, a zaraz obok siostry Józia –  

ukochana Petroniusza. Pomiędzy nią a opiekunką słonia znalazła swoje miejsce ukochana Wacława. 
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Poziomo Pionowo 

… nad „i” … zdrowie 

… robota 

… jajo 

 … na glinianych 

nogach 

… łzy … u nogi 

… ofiarny … prawne 

kwadratura … … zaufania 



 

Zadanie 4. (0-30) Napisz podobny, 10-wersowy wierszyk, będący pochwałą wybranego warzywa – kandydata na Króla Warzyw. 

 

Nadeszła stosowna pora 
na pochwałę kalafiora! 

Kalafior jest pięknym kwiatem, 
wybierzmy go na króla zatem! 
Jest smaczny, chrupki i biały - 

 

na tron kandydat doskonały. 
W zupie, sałatce czy solo, 

z majonezem, pieprzem lub solą - 
każdego zadowolić potrafi, 
gdy na tron lub talerz trafi. 

 
Zadanie 5. (0-30) Dzieci i nastolatki są zbiorowymi bohaterami szkolnych lektur. Odgadnij, w której z nich: 

 

 tytuł lektury imię i nazwisko autora/autorki 

zostają odznaczone przez ministra?   

walczą z czerwonymi koszulami?    

mówią pacierze?    

ostrzega się je przed baobabami?   

nie umieją czytać po rosyjsku?   

wszystkie mają imiona na literę „A”?   

jedzą świątecznego indyka?   

bawią się w kowbojów i chcą mieć na imię Joe?   

przygotowują mąkę z bananów?   

wymyślają sobie przezwiska związane z ich chorobami?   

 

 

Zadanie 6. (0-21) Dopasuj do każdej rośliny właściwą postać z mitologii greckiej, która jest z nią kojarzona. 

1 granat 2 jabłko  3 wawrzyn 4 mak 5 dąb 6 winorośl 7 drzewo oliwne  

A Dzeus B Hypnos C Parys D Persefona E Apollo F Atena G Dionizos 

 

 

1: .....; 2: .....; 3: ......; 4: .....; 5: .....; 6: .....; 7: ..... 

 

Zadanie 7. (0-26) Wstaw brakujące znaki interpunkcyjne.  

 

Wyobraźcie sobie że postanowiliście napisać opowieść o dziewczynie z miejscowości Nahariya Nazwijmy ją Matyldą która dowiaduje się że ma 

nieznaną dotychczas kuzynkę w Grecji Przyjmijmy że kuzynka ta również ma na imię Matylda  Przypuśćmy że Matylda z Naharii postanawia 

wybrać się do Grecji we wrześniu  by poznać swą kuzynkę imienniczkę W porządku ale od czego tę opowieść zacząć Od chwili w której Matylda 

budzi się rankiem Od jej wizyty w agencji turystycznej A może od wczesnego dzieciństwa Od tego pamiętnego dnia  kiedy przycięła sobie paluszek 

wiatraczkiem wentylatora (…) Kto ma pojawić się w pierwszym rozdziale Matylda przyglądająca się kolczykom które kiedyś należały do jej 

prababki również noszącej imię Matylda Co powinni znaleźć na pierwszej stronie W pierwszym akapicie Co ma odsłaniać przed czytelnikiem 

pierwsze zdanie 

Oz A., Wprowadzenie. Co tu naprawdę istniało przed wielkim wybuchem? [w:] tegoż, Opowieść się rozpoczyna. Szkice o literaturze,  

przeł. W. Sadkowski, Prószyński i S-ka, Warszawa 1996, s.7. 

 

Zadanie 8. (0-19)  Przeczytaj tekst, uzupełnij mapę i zaznacz miejsce, gdzie ukryty jest skarb. 

 

Miejsce, które widzisz, zwą Wyspą Osobliwości. Dziwne to miejsce i niepoznane. Podróżni, którzy się tam zapuszczali, mówią, że 

południowych jej granic strzeże niebezpieczne pasmo Gór Smoczych. Ciągną się one od leżącego na południowym zachodzie, niewielkie go 

Cypla Rozbitków aż do przeciwległego krańca wyspy. Najwyższą z nich, najbardziej wysuniętą na południe nazywają Górą Milczenia. Podobno 

u jej stóp znajduje swe źródło Rzeka Niepamięci, która przepływa przez całą wyspę, niemal prosto na północ i wpływa do Morza Smutku. 

Najbardziej na wschód wysunięty Przylądek Łowców oddziela od reszty 

lądu Wąwóz Dobrej Przygody. Niewiele wiadomo na temat mieszkańców 

tego dziwnego miejsca. Podobno na południowym zachodzie leży Zatoka 

Czystej Prawdy. U jej północno-wschodnich wybrzeży mieszka 

szlachetny i waleczny lud. To tam znajduje się Złote Miasto ukryte wśród 

gęstych borów, które ciągną się od wybrzeży zatoki aż do najbardziej 

wysuniętego na zachód Przylądka Śmiechu. Wielu marzyło o tym, by 

dostać się do jego bogactw, żadnemu ze śmiałków się to jednak nie udało. 

Jeśli dobrze narysujesz mapę, zauważysz, że Rzeka Niepamięci dzieli ten 

kraj na dwie części. Gdzieś w jej środkowym biegu, między Przylądkiem 

Łowców a Przylądkiem Śmiechu, leży Jezioro Wiecznych Pragnień, w 

nim ukryty jest Skarb Życia. Ta mapa pomoże ci go odnaleźć. 

Zadanie pochodzi z książki: Bartkowiak M., Gromadzka B. (red.), Lekcje twórczego myślenia za Złotą Żabą. Zbiór zadań konkursowych z języka polskiego i 

matematyki z rozwiązaniami, Fundacja Edukacji Społecznej EKOS, Poznań - Swarzędz 2018, s. 37 - 38. 


