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KONKURS JĘZYKOZNAWCZY DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH „WIEŻA BABEL” - FINAŁ 

(czas pisania: 60 min) 

  WYNIK: 

 

 

Imię i nazwisko: ....................................................................................................................................................... 

Zad. 1. (6 pkt) W każdej kolumnie górne słowo przekształcono według tej samej reguły, otrzymując dolne. 

Uzupełnij zapis. 

gade   dziobu  wado    żaba 

teka   pucio  ……………..………  ……………………… 

Zad. 2. (6 pkt) Pod jednym z poniższych słów powinno być słowo „żadża”. Wpisz je i uzupełnij cały diagram. 

saca     szacza    siacia 

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

Zad. 3. (8 pkt) Oto kilka wyrażeń w bliskim językom słowiańskim języku litewskim: 

młodszy kuzyn jej mamy jos mamos jaunesnysis pusbrolis 

mama mojego kuzyna mano pusbrolio mama 

jej starszy brat  jos vyresnysis brolis 

moja młodsza siostra mano jaunesnioji sesuo 

Przetłumacz na litewski: 

a) jej starsza siostra: ..……………………………………………….…………………………...... 

b) kuzyn mojej mamy: ..……………………………………………………………….……………. 

c) siostra jej kuzyna: ..……………………………………………………………………………… 

d) starszy brat jej mamy: ..………………………………………………………………………… 

Zad. 4. (8 pkt) Nazwy wielokrotności czwórki większych od 0, ale mniejszych od 100 ułożono w kolejności 

alfabetycznej w języku polskim. Podaj: 

pierwsze trzy: …..………….…….. ………………….… ………….………… 

ostatnie trzy: …..……………..…. …………..………… ………………..……. 

 



Zad. 5. (6 + 5 pkt) Oto kilka określeń dat po łotewsku: 

poniedziałek, trzeci marca  pirmdiena, trešais marts 

środa, dwudziesty piąty kwietnia trešdiena, divdesmit piektais aprīlis 

wtorek, trzydziesty pierwszy maja otrdiena, trīsdesmit pirmais maijs 

sobota, czwarty czerwca  sestdiena, ceturtais jūnijs 

Zapisz po łotewsku: 

a) piątek, szósty czerwca   …………………..……………………………………............................. 

b) czwartek, dwudziesty drugi marca …………….............………………………...………......... 

Przetłumacz na polski: 

a) diena ...…………………………….......................................…….......................................................... 

b) divdesmit trīs .…………..............................……………………………........................................... 

c) svētdiena, trīsdesmitais aprilis ………………………………................................................... 

 

 

Zad. 6. (3 + 8 pkt) Połącz strzałkami wyrażenia zapisane pismem Blissa, który służy do porozumiewania się 

niezależnie od używanego na co dzień języka, z ich znaczeniami.

 

 

 

 

Chłopiec siedzi. 

Mężczyzna cię widzi. 

Siedząca dziewczynka. 

Stoję. 

 

Zapisz pismem Blissa: 

Widzisz mnie.      Stojąca kobieta.  
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FINAŁ – schemat oceniania 

Zad. 1.  tofa  pasza 

6 pkt: po 3 za prawidłową postać, 1 pkt za formę  z 1 błędem 

 

Zad. 2. zadza    żadża    ziadzia 

6 pkt: po 1 pkt za każdą prawidłową postać, plus po 1 pkt za właściwą pozycję 

 

Zad. 3. a) jos vyresnioji sesuo  

b) mano mamos pusbrolis 

c) jos pusbrolio sesuo 

d) jos mamos vyresnysis brolis 

8 pkt: po 2 za w pełni prawidłowe wyrażenie, 1 pkt za podpunkt z 1 błędem 

 

Zad. 4.  pierwsze trzy: 40, 44, 48 ostatnie trzy: 68, 32, 36 

Od 8 pkt odejmujemy do zera po 2 pkt za każdą trójkę nieuporządkowaną alfabetycznie, za każdy liczebnik, którego nie 

powinno być w odpowiedzi, oraz jeśli chociaż jedna z wpisanych liczb nie dzieli się przez 4. 

 

Zad. 5. a) piektdiena, sestais jūnijs 

b) ceturtdiena, divdesmit otrais marts 

6 pkt: po 3 za w pełni prawidłowe wyrażenie, 1 pkt za podpunkt z 1 błędem 

a) dzień (1 pkt) 

b) dwadzieścia trzy (2 pkt za w pełni prawidłowe wyrażenie, 1 pkt w wypadku 1 błędu) 

c) niedziela, trzydziesty kwietnia (2 pkt za w pełni prawidłowe wyrażenie, 1 pkt w wypadku 1 błędu) 

 

Zad. 6. Kolejno:  Stoję. 

Siedząca dziewczynka. 

Mężczyzna cię widzi. 

Chłopiec siedzi. 

3 pkt za w pełni poprawną odpowiedź, 2 pkt za dwa właściwe przyporządkowania, 1 pkt za jedno. 

Widzisz mnie.    Stojąca kobieta.   

4 pkt za wyrażenie bez błędu, 2 pkt za wyrażenie z jednym błędem (niewłaściwy znak, błędna diakrytyka, przestawiony 

jeden znak) 


