Piąta strona świata
Jak hrabia pije chińską herbatę? Czy miłość może być wieczysta? Co wyrasta na
nieboskłonie? Poszukaj odpowiedzi w e‐podręczniku.
Opowiedz mi swoje przygody
Czasownik rządzi w opowiadaniu
Wyrosła na nieboskłonie
Jak opisać pejzaż?
Sposób na niegrzecznego kierowcę
W trybach trybów
Połóż akcent na akcent
Poznaj marzyciela
Dzień dobry, przygodo!
Wiadomość od Diabła Morskiego
„Za mało świata za morzami”
Historia na opak
O Układzie Słonecznym
Zatoka odkrywców
Słowa ponad regułami
Od sylaby do zdania
Słyszymy głoski, piszemy litery
Jak powstają dźwięki mowy?
To, co najważniejsze
Marzenia się spełniają
Moja wyspa
Ginące zawody
Perfekcja w detalach
Jaki zawód wybrać?
Nie tylko dla pracusiów
Diabeł tkwi w szczegółach, czyli o ó i u
Jak opisać bohatera?
Tomek Sawyer - spryciarz jakich mało
Ziarnko do ziarnka
Tam, gdzie pachnie świeżym chlebem

Miękka czy twarda?
Dźwięczna czy bezdźwięczna?
Nosowa czy ustna?
Sztafeta informacyjna
Dzielić się z innymi
Jak obudzić natchnienie?
Dzieło geniusza!
Różowe okulary
Jedno z szaleństw panny Ewy
Urzekające rzęsy żaby Bożenki, czyli o rz i ż
Ukryte w słowach
Słowa mają moc!
Odnaleźć własne imię
Pewna osoba, pewna wiadomość
Przesiać wiadomość przez trzy sita
Czy książki mają metki?
Książka nad książkami
Świat stworzony przez Boga
Stworzenie świata według artystów
Narodziny świata po grecku
Cztery wieki ludzkości
Zaproszenie na Olimp
Kara za stworzenie człowieka
Puszka Pandory
Skąd się wzięły pory roku?
Syzyfowa praca
Marzenia o lataniu
Los pokierował inaczej
Każdy z nas jest Odysem
Z maczugą, łukiem, w skórze lwa
Jak napisać zawiadomienie?
Z polskich legend
Hejnał z wieży mariackiej
Ważna chwila
Z polskich opowieści
Legendarne motywy
Prawdziwa miłość
Obowiązek czy przyjemność?
Miłosne zacisze
Po jednej i po drugiej stronie
Szczęśliwy dzień
Czyny i ich konsekwencje

Pierwsi rodzice w malarstwie i literaturze
Punkty widzenia
Wśród rzeczowników
Przymiotnik - blisko rzeczownika
W świecie kobiet
Uczucia i emocje
Siła muzyki
Kwes a spojrzenia
Próżne starania
Wielką czy małą literą?
W świecie mężczyzn
Oczekiwanie
Bądź człowiekiem
Psie życie
Do góry nogami
To o tobie mówi bajka
Hrabia i chińska herbata, czyli o ch i h
Bajka czy nie bajka?
Odwieczny wróg
Przestroga
Władca i podwładni
Co wiesz o bajkach?
Schlebiać sobie i komuś
Sytuacja bez wyjścia
Ja i cały świat
Co warto dostrzec
Słówka o przysłówkach
Bez przyimka ani rusz
Licz się z liczebnikami!
Nie ma niezastąpionych, czyli o zaimku
Siedem cudów świata
Jak napisać sprawozdanie?
Uchwycone w poetyckim obrazie
Zamknij oczy. Co słyszysz?
Perlisty głos
Namalowane słowem
Kiedy nam smutno
Bez sensu cienia nie ma wypowiedzenia
Podmiot i orzeczenie - szybkie przypomnienie
Związek związkowi nierówny, tu poboczny, a tam główny
Co czuje dusza?
Fragment krajobrazu

Ożywić zjawiska przyrody
Parasol
W czasie deszczu
Przydaje blasku rzeczownikowi – przydawka
O każdej okoliczności – okolicznik
Do pełna dopełniam – dopełnienie
Marzenia
Poetycki opis zjawiska atmosferycznego
Kropliste
Pod wpływem emocji
Czytaj i myśl
Słuszne założenie
W planach na jutro
Pojedyncze czy złożone – bez problemu określone
Przecinek, kropka, myślnik, wykrzyknik, pytajnik... – co krok
Rozkazuj, proś, życz sobie
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Opowiedz mi swoje przygody

Cofamy się w czasie
licencja: CC 0

Wakacje to zwykle czas pełen przygód, niesamowitych podróży i nowych znajomości.
Zapewne chcesz o wszystkim opowiedzieć swoim koleżankom i kolegom. Każdy chętnie
wysłucha twoich opowieści i obejrzy twoje zdjęcia, jeśli uda ci się go zaciekawić.

Pierwsze wrażenie
Ćwiczenie 1
Zamknij na chwilę oczy i przypomnij sobie jakąś fascynującą wakacyjną przygodę. Wyobraź
sobie, że chcesz o niej opowiedzieć innym. Czy wiesz już, jak to zrobić? Uśmiechnij się i... spisz
jej początek tutaj lub w zeszycie.

Uzupełnij

Ćwiczenie 2
W grupach przeczytajcie głośno początkowe zdania swoich opowieści. Który z początków
zainteresował was najbardziej? Dlaczego? Porozmawiajcie o cechach dobrego wstępu.
Ćwiczenie 3
Przeczytaj opowiadanie Henryka Sienkiewicza pt. „Przygoda w górach”. Zwróć uwagę na
budowę tej opowieści.

“

Henryk Sienkiewicz

Przygoda w górach
Zwiedzałem raz z przyjacielem moim, Świąteckim, góry wysokie.
Zabłądziliśmy, nie znając drogi. Tymczasem robi się ciemno jak
w piwnicy.
Puszczamy się przełęczą. Z początku jest dość szeroko, później nieco
węziej. O ile możemy wymiarkować, w prawo i lewo są przepaście
prawie bezdenne. Grzbiet staje się węższy, a co więcej – okruchy
zwietrzałych skał usuwają się nam spod nóg...
– Idę na czworakach, bo nie można inaczej – mówi Świątecki.
Rzeczywiście nie można było inaczej, więc opuszczamy się na
czworaki i idziemy dalej jak dwa szympansy. Ale wkrótce pokazuje się,
że i to na nic. Grzbiet skalny robi się nie szerszy od końskiego.
Świątecki siada na oklep, ja za nim i opierając się rękoma przed sobą,
posuwamy się naprzód z nadzwyczajną szkodą naszych szat. Po
niejakim czasie słyszę głos Świąteckiego:
– Władek!
– Co takiego?
– Grzbiet się skończył.
– A co dalej?
– Pusto... musi być przepaść.
– Weźże jaki kamień i ciśnij... posłuchamy, czy długo leci.
W ciemności słyszę, jak Świątecki maca rękoma, by wynaleźć jaki
okruch zwietrzałej skały, a następnie mówi:

– Ciskam..., słuchaj.
Nadstawiamy obaj uszu... Cisza!
– Nie słyszałeś nic?
– Nie.
– Ładnieśmy się wybrali! Musi być ze sto sążni.
– Ciśnij jeszcze raz.
Świątecki wynajduje większy okruch, ciska. Ani odgłosu.
– Cóż tam, dna nie ma, czy co? – mówi Świątecki.
– Trudna rada, będziemy siedzieli do rana.
I siedzimy. Świątecki puszcza jeszcze parę kamieni, wszystko na
próżno. Upływa godzina, druga […].
Rozpacz. Godzina może być pierwsza w nocy albo nawet i nie tyle.
Zaczyna padać drobniuchny deszcz. Naokoło ciemność nieprzebita.
Dochodzę do przekonania, że żyjąc między ludźmi, czy w miastach,
czy na wsi, nie mamy pojęcia, co to jest cisza. Ta, która nas otacza, aż
w uszach dzwoni. Słyszę nieomal, jak krew krąży mi w żyłach, a bicie
własnego serca słyszę doskonale.
Z początku położenie nasze zajmuje mnie: siedzieć jak na koniu tuż
nad niezgłębioną przepaścią, to się przecież byle komu w stolicy nie
traﬁ. Ale wkrótce robi się zimno coraz dotkliwsze.
Świątecki rzucił jeszcze parę kamieni, powtórzył jeszcze parę razy:
– Ani słychu! – i odtąd milczeliśmy ze trzy godziny.
Zdawało mi się, że niedługo powinien się zacząć brzask. Nagle
usłyszeliśmy nad głowami krakanie i szum skrzydeł. Było jeszcze
ciemno i nie mogłem nic dojrzeć, ale byłem pewien, że to orły
zaczynają krążyć nad przepaścią. Kra! kra! rozlegało się coraz silniej
w górze i w ciemności. Dziwiło mnie tylko, że słychać tak dużo tych
głosów, jakby przelatywały całe legiony orłów. Ale, bądź co bądź,
zwiastowały one dzień.
Jakoż po niedługim czasie dojrzałem swoje ręce oparte o brzeg
skalisty, potem zarysowały się przede mną plecy Świąteckiego
zupełnie jak czarna sylwetka na cokolwiek mniej czarnym tle. Tło owo
bladło z każdą chwilą. Następnie pyszny bladosrebrny ton począł

przeświecać na skale, na plecach Świąteckiego i nasycał coraz
bardziej ciemność, zupełnie jakby kto dolewał do niej srebrnego
płynu, który wsiąkał w nią, mieszał się z nią, czynił ją z czarnej szarą,
z szarej – perłową.
Co chwila robiło się świetliściej. Patrzę, staram się zapamiętać te
zmiany tonu i po trosze w duszy maluję, gdy nagle przerywa mi
okrzyk Świąteckiego:
– Tfu, idioci!
I plecy jego giną mi z oczu.
– Świątecki! – krzyczę. – Co robisz?
– Nie wrzeszcz, patrz!
Pochylam się, spoglądam. Cóż się pokazuje? Oto siedzę na skalistym
zrębie, zapuszczającym się w łąkę, która leży może o półtora
łokcia poniżej. Mchy głuszyły odgłos kamieni, bo zresztą łąka jest
równiutka; w oddali widać drogę, na niej wrony, które poczytałem za
orły. Potrzebowaliśmy tylko nogi spuścić ze zrębu, żeby pójść
najspokojniej do domu.
Tymczasem przesiedzieliśmy na zrębie, szczękając zębami, całą noc.
Henryk Sienkiewicz, Przygoda w górach, [w:] tegoż, Ta trzecia, Nowele i opowiadania, Warszawa 2004.
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Henryk Sienkiewicz

1846–1916
Polski pisarz i publicysta, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie literatury, którą otrzymał
w 1905 r. Jeden z najpopularniejszych polskich autorów na przełomie XIX i XX w. Napisał
m.in. „W pustyni i w puszczy”, „Potop”, „Ogniem i mieczem”, „Quo vadis”.

Uśmiechnięte graﬃ
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Ćwiczenie 4
Określ za pomocą popularnych emo konów emocje, które towarzyszyły ci podczas lektury.
Narysuj odpowiednie symbole w zeszycie, a następnie nazwij swoje emocje. Czy twoje uczucia
zmieniały się w trakcie lektury? Dlaczego?

Czas akcji i czas narracji

Ćwiczenie 5
Zaznacz w tekście kolorem zielonym określenia czasu, np. tymczasem, później, następnie, po
południu itp.
zielony 
Zwiedzałem raz z przyjacielem moim, Świąteckim, góry wysokie. Zabłądziliśmy, nie
znając drogi. Tymczasem robi się ciemno jak w piwnicy.
Puszczamy się przełęczą. Z początku jest dość szeroko, później nieco węziej. O ile
możemy wymiarkować, w prawo i lewo są przepaście prawie bezdenne. Grzbiet
staje się węższy, a co więcej – okruchy zwietrzałych skał usuwają się nam spod
nóg...
[…] opuszczamy się na czworaki i idziemy dalej jak dwa szympansy. Ale wkrótce
pokazuje się, że i to na nic. Grzbiet skalny robi się nie szerszy od końskiego.
Świątecki siada na oklep, ja za nim i opierając się rękoma przed sobą, posuwamy
się naprzód z nadzwyczajną szkodą naszych szat. Po niejakim czasie słyszę głos
Świąteckiego:
– Władek!
– Co takiego?
– Grzbiet się skończył.
– A co dalej?
– Pusto... musi być przepaść.
– Weźże jaki kamień i ciśnij... posłuchamy, czy długo leci. […]
I siedzimy. Świątecki puszcza jeszcze parę kamieni, wszystko na próżno
Upływa godzina, druga […].
Rozpacz. Godzina może być pierwsza w nocy albo nawet i nie tyle. Zaczyna padać
drobniuchny deszcz. Naokoło ciemność nieprzebita. Dochodzę do przekonania, że
żyjąc między ludźmi, czy w miastach, czy na wsi, nie mamy pojęcia, co to jest
cisza. Ta, która nas otacza, aż w uszach dzwoni. […]
Z początku położenie nasze zajmuje mnie: siedzieć jak na koniu tuż nad niezgłębioną
przepaścią, to się przecież byle komu w stolicy nie traﬁ. Ale wkrótce robi się
zimno coraz dotkliwsze.
Świątecki rzucił jeszcze parę kamieni, powtórzył jeszcze parę razy:
– Ani słychu! – i odtąd milczeliśmy ze trzy godziny.

Zdawało mi się, że niedługo powinien się zacząć brzask. Nagle usłyszeliśmy nad
głowami krakanie i szum skrzydeł. Było jeszcze ciemno i nie mogłem nic dojrzeć, ale
byłem pewien, że to orły zaczynają krążyć nad przepaścią. Kra! kra! rozlegało się
coraz silniej w górze i w ciemności. Dziwiło mnie tylko, że słychać tak dużo tych
głosów, jakby przelatywały całe legiony orłów. Ale, bądź co bądź, zwiastowały one
dzień.
Jakoż po niedługim czasie dojrzałem swoje ręce oparte o brzeg skalisty, potem
zarysowały się przede mną plecy Świąteckiego zupełnie jak czarna sylwetka na
cokolwiek mniej czarnym tle. Tło owo bladło z każdą chwilą. Następnie pyszny
bladosrebrny ton począł przeświecać na skale, na plecach Świąteckiego i nasycał
coraz bardziej ciemność, zupełnie jakby kto dolewał do niej srebrnego płynu, który
wsiąkał w nią, mieszał się z nią, czynił ją z czarnej szarą, z szarej – perłową.
Co chwila robiło się świetliściej. Patrzę, staram się zapamiętać te zmiany tonu i po
trosze w duszy maluję, gdy nagle przerywa mi okrzyk Świąteckiego:
– Tfu, idioci! […]
Pochylam się, spoglądam. Cóż się pokazuje? Oto siedzę na skalistym zrębie,
zapuszczającym się w łąkę, która leży może o półtora łokcia poniżej. Mchy głuszyły
odgłos kamieni, bo zresztą łąka jest równiutka; w oddali widać drogę, na niej
wrony, które poczytałem za orły. Potrzebowaliśmy tylko nogi spuścić ze zrębu, żeby
pójść najspokojniej do domu.
Tymczasem przesiedzieliśmy na zrębie, szczękając zębami, całą noc.
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 6
Określ formę gramatyczną przykładowych czasowników wynotowanych z opowiadania
„Przygoda w górach”. Uzupełnij tabelę określeniami osoby, liczby i czasu.
Osoba

Liczba

Czas

zwiedzałem
zabłądziliśmy
jest
są

teraźniejszy
3

możemy

mnoga

idę
mówi
słyszę

1

maca
słucham

pojedyncza
teraźniejszy

przesiedzieliśmy
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 7
Jak myślicie, dlaczego czas w opowiadaniu zmienił się z przeszłego na teraźniejszy, a następnie
znów na przeszły? Jaki efekt dzięki temu chciał uzyskać autor opowiadania? Porozmawiajcie
o tym, a potem zanotujcie swoje wnioski w zeszycie.

licencja: CC 0

Ćwiczenie 8
Oto osiem zdań dotyczących opowiadania „Przygoda w górach”. Zdecyduj, które z nich są
prawdziwe, a które fałszywe. Uzasadnij swój wybór.
prawda
Narrator ma na imię Władek.
Narrator mówi w pierwszej
osobie.
fałsz

Narrator jest wszystkowiedzący.
Narrator nie ujawnia swoich
emocji.
Narrator opowiada o przygodzie
w górach.
Narrator jest bezpośrednim
uczestnikiem zdarzeń.
Narrator ma na nazwisko
Świątecki.
Narrator to Henryk Sienkiewicz.

Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Bogate słownictwo

Ćwiczenie 9
Ciekawie opowiadać to także unikać powtarzania tych samych słów. W podanych zdaniach
powtarza się słowo przygoda. Zastąp je odpowiednimi wyrazami bliskoznacznymi.
Wycieczka obﬁtowała w niezwykłe przygody.
Nie chciała mówić o swoich osobistych przygodach.
Miał już za sobą bolesne przygody.
Mecz zakończył się szczęśliwie, bez przygód.
przeżyciach

przejścia

wypadków

zdarzenia

Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 10
Czy znasz przysłowia ze słowem przygoda? Uzupełnij poniższe zdania odpowiednimi
wyrazami, a przekonasz się, że jest ich niemało. Wyjaśnij ich znaczenia.
Przygoda pewna przyjaciół i nieprzyjaciół
Przygody nauczą
Przygody po

.
, nie po

w przygodzie, nie
przygoda, dla
wielu

płaczu

.

zgody

chodzą.
potrzeba.
przestroga.
ludziach

próba

Jednego

Rady

drzewach

Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 11
Jedną z największych trudności podczas opowiadania o przygodach jest unikanie powtarzania
słów określających następstwo czasu. Co zrobić, żeby nie powtarzać wciąż słowa potem?
Narysujcie w zeszycie na środku kartki tarczę zegara. Dookoła rysunku wpisujcie określenia
następstwa czasu. Przykłady: następnie, kolejnym razem, po chwili.

Ćwiczenie 12
Nadaj tytuł swojej opowieści, którą zaczęłaś/zacząłeś pisać na początku lekcji. Postaraj się
zaciekawić nim czytelnika. Zapisz swoją propozycję tutaj lub w zeszycie. Teraz możesz już
opowiedzieć swoją historię innym.

Uzupełnij

Opowiedz, jak to było
Ćwiczenie 13
Nadszedł czas na opowiadanie przygód. Masz cztery minuty na przekazanie swojej opowieści
koleżankom i kolegom. Wykorzystaj słownictwo określające następstwo czasu. Rozpocznij
opowiadanie od wstępu przygotowanego na początku lekcji.
Ćwiczenie 14
Oceń swoją prezentację. Tutaj lub w zeszycie zapisz dwa zdania na temat twojej opowieści.
Możesz rozpocząć tak: Przygoda, którą wam opowiedziałam/opowiedziałem, była... Jeśli nie
udało ci się opowiedzieć swojej historii, oceń przygotowane opowiadanie.

Uzupełnij

Czasownik rządzi w opowiadaniu

Dziadek opowiada bajkę
Albert Anker, Dziadek opowiada bajkę, 1884, domena publiczna

Ćwiczenie 1
Uzupełnij zdania odpowiednimi formami podanych czasowników w czasie przeszłym. Wybierz
spośród bezokoliczników: poruszyć się, stać, wydawać się, oświetlać, być, dochodzić,
przechodzić.
Z lasu

dziwne odgłosy.

Pewnej nocy Marek
Marka
Księżyc
Chłopakowi
Noc

na warcie.
dreszcz.
okolicę.
, że coś
pogodna.

Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

w krzakach.

Ćwiczenie 2
Ułóż zdania z poprzedniego ćwiczenia w odpowiedniej kolejności, tak, aby utworzyły logiczny
wstęp do opowiadania. Zapisz je tutaj lub w zeszycie.

Uzupełnij

Ćwiczenie 3
Ułóż z rozsypanych wyrazów zdanie, za każdym razem zmieniając odpowiednio formy
czasowników. Zapisz je w wyznaczonych miejscach. Za każdym razem zdanie rozpocznij od
podanego przy formularzu słowa (dzisiaj, wczoraj lub jutro).

opalać się, z piasku, być, dzieci, dzień, na plaży, i, zamki, cały, budować, kąpać się
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 4
Uzupełnij zdania.
Czasowniki występują w

czasach. W zdaniu A (z poprzedniego ćwiczenia)

występują w czasie
w czasie

, w zdaniu B – w czasie
.

Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

, w zdaniu C –

Ćwiczenie 5
Wpisz do diagramu formy 1. os. lp. czasu teraźniejszego utworzone od podanych
czasowników, a dowiesz się, jak dawniej nazywano czasownik.
1.
2.
3.
4.
5.
1. masować
2. kłamać
3. rozumieć
4. widzieć
5. spotykać
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Zapamiętaj!

licencja: CC 0

licencja: CC 0

Ćwiczenie 6
Wypisz tutaj lub do zeszytu wszystkie czasowniki znajdujące się na stronie słownika
ortograﬁcznego, której fragment umieszczono niżej.

Źródło: a. nn., licencja: CC BY 3.0.

Uzupełnij

Ćwiczenie 7
Jakie formy czasownika są umieszczane jako hasło w słowniku?
Zapisz tutaj lub w zeszycie pięć przykładowych form osobowych czasownika, które zostały
podane w słowniku.

Uzupełnij

Ćwiczenie 8
Utwórz bezokoliczniki od podanych form osobowych czasowników, a będzie można znaleźć je
w słowniku ortograﬁcznym i sprawdzić poprawną pisownię.
szedł –
możesz –
znajduję –
wiozę –
jestem –
przysięgli –
wzięłam –
strzegły –
wiedziesz –
gryzły –
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 9
W podanych przysłowiach różnych narodów świata zaznacz czasowniki.
zielony 
Czas nauczy człowieka wszystkiego.
Dom kłamcy spalił się i nikt w to nie uwierzył .
Okazje przemijają jak chmury.
Czasu rękami nie zatrzymasz .
Biedniejesz – głupiejesz .
Ostatnia godzina jest jednakowa dla wszystkich.
Dopiero po wyschnięciu studni doceniamy jej wartość.
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 10
Do każdego przysłowia dopasuj jego pochodzenie, wiedząc, że w przysłowiu: - armeńskim występuje czasownik w 1.os. lm., cz. teraź.;- japońskim - występują dwa czasowniki w 2.os.
lp., cz. teraź.;- arabskim - występuje czasownik w 3.os. lm., cz. teraź.;- gruzińskim - występują
dwa czasowniki w 3.os. lp., cz. przesz.;- hiszpańskim - występuje czasownik w 3.os. lp., cz.
teraź.; - bengalskim - występuje czasownik w 2.os. lp., cz. przysz.;- tureckim występuje
czasownik w 3.os. lp., cz. przysz.
Ostatnia godzina jest jednakowa dla
wszystkich.

gruzińskie

Dom kłamcy spalił się i nikt w to nie
uwierzył.

arabskie

Czasu rękami nie zatrzymasz.

japońskie

Biedniejesz – głupiejesz.

tureckie

Dopiero po wyschnięciu studni
doceniamy jej wartość.

armeńskie

Czas nauczy człowieka wszystkiego.

bengalskie

Okazje przemijają jak chmury.

hiszpańskie

Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 11
Rozdziel czasowniki na dokonane i niedokonane.
Czasowniki dokonane
przeczytać
brać

nieść

szyć

wymówić

Czasowniki niedokonane

wyśnić

uszyć
mówić

śnić

upiec
czytać
piec

wynieść

zabrać
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 12
Uzupełnij przysłowia odpowiednimi wyrazami.
Kto nie

, matki,

Bez

nie ma

nie czyni.

Co

, nie
nie

Nie

ma

był
mędrcem

.
.

nas,

Broda

.

.

nikogo

Złego

posłucha

las,

utonie
las

nas, będzie

nie

pracy

było

ojca

kołaczy
psiej

niech
wisieć

będzie
diabli

Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 13
Tutaj lub w zeszycie zapisz regułę pisowni „nie” z czasownikami.

Uzupełnij

.
słucha

biorą

kołatki

Ćwiczenie 14
Zaznacz kolorem czasowniki w podanych zdaniach.
pomaranczowy 
Kasia cały dzień sprzątała swój pokój.
Marcin długo czytał lekturę.
Szymon od rana robił karmnik dla ptaków.
Alicja wybierała prezent dla mamy.
Sąsiedzi całą sobotę kosili trawnik w swoim ogrodzie.
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 15
Uzupełnij zdanie.
Czasowniki w zdaniach z poprzedniego ćwiczenia wystąpiły w formie
dokonanej

.

niedokonanej

Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 16
Uzupełnij zdania zaprzeczonymi formami czasowników z poprzedniego ćwiczenia. Formy
niedokonane zamień na formy dokonane.
Już wieczór, a Kasia jeszcze

swojego pokoju.

Lektura okazał się nudna, dlatego Marcin jeszcze jej
Szymonowi zabrakło desek, dlatego
Alicja

.
jeszcze karmnika dla ptaków.

prezentu dla mamy, ponieważ nie mogła się zdecydować.

Ogród jest bardzo duży, dlatego sąsiedzi
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

całego trawnika.

Wyrosła na nieboskłonie

Podwójna tęcza
Eric Rolph, licencja: CC BY-SA 2.5

Ćwiczenie 1
Porozmawiajcie o tęczy. Jeżeli nie znacie odpowiedzi na któreś z pytań, poszukajcie
odpowiedzi w internecie.
Ile kolorów ma tęcza?
Co symbolizuje tęcza w różnych wyznaniach?
Jakie uczucia towarzyszą wam, kiedy obserwujecie tęczę na niebie?
Kiedy powstaje tęcza?
Jak powstaje tęcza?

Ćwiczenie 2
Wysłuchaj wiersza Andrzeja Bursy pt. „Tęcza”. Zwróć uwagę na to, ile osób wypowiada się
w wierszu.
Nagranie dostępne na portalu epodreczniki.pl
Wiersz Andrzeja Bursy czyta Krzysztof Kulesza
Contentplus.pl sp. z o.o., tylko do użytku edukacyjnego

Wiersz Andrzeja Bursy czyta Krzysztof Kulesza Wiersz Andrzeja Bursy czyta Krzysztof Kulesza
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., tylko do użytku edukacyjnego.

domena publiczna

Andrzej Bursa
1932–1957
Polski poeta zaliczany do grona poetów wyklętych. Pisał głównie dla dorosłych. Jego poezja
wyróżnia się reﬂeksyjnością oraz postawą buntowniczą.

Ćwiczenie 3
Przeczytajcie w grupach wiersz i przygotujcie się do głośnego odczytania go z podziałem na
role. Zadecydujcie, ile osób będziecie potrzebować, rozdzielcie role. Kiedy będziecie gotowi,
przeczytajcie wiersz na forum klasy.

“

Andrzej Bursa

Tęcza
W dzikich górach nad przełęczą
Zawisła ogromna tęcza
Szli turyści nad przełęczą
Spodobała im się tęcza
Jeden mówi: Wiem co zrobię
Wezmę tęczę do plecaka
I w domu powieszę sobie
Obok wypchanego ptaka
Drugi na to: Nie mój drogi
Tęcza moja ani słowa
Ja z tęczy uszyję sobie
Tuzin koszul kolorowych
Trzeci na to: Nie panowie
Ze mną sprawa krótka
Ja z tęczy uszyję sobie
Żagiel do mojej łódki
– A nie bo to moje
– Nie. To moja tęcza
I zaczęli groźne boje
Toczyć nad przełęczą
Na to z lasu wyszedł jeleń
Z rogami ze złota

Rzekł: Panowie to za wiele
Kłócić się i o co?
Tęcza wisi na błękicie
Nad górską przełęczą
Bo inaczej... jak myślicie
Czy byłaby tęczą?
Tęcza jest ale dla wszystkich
Nad górską przełęczą
Lecz kto tęczę ukraść myśli
Nie zobaczy tęczy
Kopytkami tupnął
Rogiem w drzewo musnął
Zaraz piorun w drzewo huknął
I deszcz gęsty chlusnął
I górskim wąwozem
Zmoczeni do nitki
Uciekali co sił w nogach
Niemądrzy turyści.
Andrzej Bursa, Tęcza, [w:] tegoż, Wiersze, Kraków 1958, s. 112.

Ćwiczenie 4
Zastanów się nad sytuacją opisaną w wierszu. Odpowiedz na pytania: gdzie? kiedy? kto?
z kim? o czym rozmawia? Zapisz odpowiedzi tutaj lub w zeszycie.

Uzupełnij

Ćwiczenie 5
W jakim celu turyści chcieli zabrać tęczę? Przerysuj tabelkę do zeszytu i ją uzupełnij.

Turysta

Po co chce zabrać tęczę?

Pierwszy

Drugi

Trzeci

Ćwiczenie 6
Dowolnym kolorem zaznacz fragment utworu, w którym podmiot liryczny wyraża swoją ocenę
turystów. Jak ty oceniasz ich zachowanie? Zapisz swoją opinię tutaj lub w zeszycie.

Uzupełnij

Ćwiczenie 7
W wierszu Andrzeja Bursy występują elementy baśniowe i realistyczne. Przyporządkuj
przykłady do odpowiednich kategorii.
Świat baśniowy
miejsce wydarzeń
zjawisko przyrodnicze: tęcza
bohaterowie: turyści

Świat realistyczny

traktowanie tęczy jak rzeczy
dobro zwycięża, zło przegrywa
mówiący jeleń
nieokreślony czas
rozmowa turystów
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 8
Uzupełnij luki w wyjaśnieniach podanych związków wyrazowych.
widzieć coś w tęczowych barwach – zapatrywać się na coś bardzo
wpatrywać się w kogoś jak w tęczę – patrzeć na kogoś z
coś mieni się tęczą barw – coś jest
pesymistycznie

optymistycznie

dezaprobatą

uwielbieniem
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

kolorowe

bezbarwne

złote rogi

Ćwiczenie 9
Ułóż zdania ze związkami frazeologicznymi z poprzedniego ćwiczenia.

Uzupełnij

Jak opisać pejzaż?

Krajobraz z tęczą
Peter Paul Rubens, Krajobraz z tęczą, 1640, obraz olejny, Alte Pinakothek, Monachium, domena publiczna

Ćwiczenie 1
Uporządkuj informacje, zaczynając o najważniejszej, w opisie dzieła malarskiego. Podpowiedź
znajdziesz pod reprodukcją.
autor dzieła



miejsce stałej ekspozycji



technika malarska



tytuł dzieła



rok powstania dzieła



Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 2
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Dla zainteresowanych
Malarze mogą wybrać jako temat różne fragmenty rzeczywistości. Z tego względu
wyróżnia się m.in. następujące typy obrazów:
pejzaż – przedstawia otwartą przestrzeń, krajobraz;
scena rodzajowa – ukazuje scenę z życia codziennego;
portret – prezentuje określoną osobę z zachowaniem podobieństwa;
martwa natura – przedstawia kompozycję stworzoną z drobnych przedmiotów,
kwiatów, owoców, jarzyn, dekoracyjnych tkanin itp.
Ćwiczenie 3
Wymieńcie elementy krajobrazu tworzące:
grupa I: plan pierwszy
grupa II: plan drugi
grupa III: tło
Zaprezentujcie swoje obserwacje na forum klasy.
Ćwiczenie 4
Uzupełnij zdania tutaj lub w zeszycie:

Na planie pierwszym dostrzegam…
Plan drugi tworzą…
Tłem obrazu jest…

Uzupełnij

Ćwiczenie 5
Wybierz 10 elementów obrazu, np. niebo, drzewa, ptactwo. Każdy z tych rzeczowników określ
przymiotnikiem, np. zachmurzone niebo. Zapisz pary wyrazów tutaj lub w zeszycie.

Uzupełnij

Ćwiczenie 6
Rozpoznaliście elementy pejzażu i przyporządkowaliście je do planu pierwszego, drugiego oraz
do tła. Teraz porozmawiajcie o scenie przedstawionej na obrazie.
Czym są zajęte postaci przedstawione na obrazie?
Czy któraś z postaci dostrzega tęczę?
Jaka jest kolorystyka obrazu?
Jakie barwy dominują: ciepłe czy zimne? Nazwij kolory.
Jaki jest nastrój przedstawionej sceny? Spróbujcie go nazwać. Uzasadnijcie swoje opinie.
Ćwiczenie 7
Wyobraź sobie, że możesz się znaleźć w Krajobrazie z tęczą. Wybierz postać, którą się
staniesz, i opisz namalowany poranek. Pamiętaj, że ukazała się tęcza – jakiemu zjawisku ona
towarzyszy? Jakie jest powietrze? Jak wyglądają drzewa? Jakie zapachy rozpoznajesz? Zapisz
swoje reﬂeksje tutaj lub w zeszycie.

Uzupełnij

Ćwiczenie 8
Polska poetka i aforystka Urszula Zybura powiedziała: „Tęcza – uśmiech nieba od ucha do ucha
ziemi”. Czy zgadzasz się z autorką tych słów? Uzasadnij swoje zdanie w krótkiej wypowiedzi.
Zapisz ją tutaj lub w zeszycie.

Uzupełnij

Sposób na niegrzecznego kierowcę

Mateusz War., licencja: CC BY-SA 3.0

Ćwiczenie 1
Wysłuchaj nagrania fragmentu powieści Marty Fox pt. „Batoniki Always miękkie jak
deszczówka”. Zwróć uwagę na to, kto jest narratorem tego tekstu.
Nagranie dostępne na portalu epodreczniki.pl
Fragment powieści Marty Fox czyta Elżbieta Golińska
Contentplus.pl sp. z o.o., tylko do użytku edukacyjnego

Fragment powieści Marty Fox czyta Elżbieta Golińska Fragment powieści Marty Fox czyta
Elżbieta Golińska Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., tylko do użytku edukacyjnego.

Janusz Stobiński, licencja: CC BY-SA 3.0

Marta Fox
ur. 1952

Polska poetka i powieściopisarka. Pracowała jako nauczycielka języka polskiego
i bibliotekarka. Była kierownikiem literackim Teatru Dzieci Zagłębia w Będzinie. Napisała
m.in. „Niebo z widokiem na niebo”, „Zuzanna nie istnieje”, „Przybij piątkę”.
Ćwiczenie 2
Przeczytaj opowiadanie Marty Fox. Zwróć uwagę na fragmenty, które cię rozbawiły. Zastanów
się, co wywołało twój śmiech: język, sytuacja, a może cechy postaci. Uzasadnij swoje zdanie.

“

Marta Fox

Wybór należy do pani
Uwielbiam morze. Znam tylko nasze, czyli Bałtyk. Może inne morza są
ładniejsze, na pewno cieplejsze, ale ja lubię nasze, bo spędzam nad
nim część każdych wakacji i bardzo mi tam dobrze. […]
W tym roku mieliśmy w Gdańsku językową przygodę […]. Spędziliśmy
kilka godzin na spacerze, zbierając muszelki i inne świństwa, a potem
chcieliśmy tramwajem wrócić do domu. Na pętli tramwajowej stało
kilka tramwajów i żadnemu się nie śpieszyło. Do pierwszego z nich
wchodził z papierami w ręku mężczyzna. Był wysoki, schludnie
i nietramwajowo ubrany.

– Czy ten autobus zawiezie nas na Zaspę? – zapytała mama.
Mężczyzna się zatrzymał. Spojrzał na mamę i na nas, nie uśmiechnął
się wcale, tylko głosem pełnym powagi odpowiedział:
– To jest tramwaj, proszę pani.
Po czym odwrócił się i wsiadł. Do tramwaju. Wsiedliśmy za nim.
– Ale na Zaspę nas zawiezie? – dopytywała mama siedzącego już
w kabinie kierowcę.
– Tak, zawiozę panią – odpowiedział.
– To w takim razie proszę mi sprzedać siedem biletów – poprosiła
mama. Potrzebowaliśmy ich aż tyle, bo była mama ze mną
i Kujonkiem, ciocia Marylka ze swoimi dziewczynkami, a także Apa,
która też nie powinna jechać na gapę.
– Nie mam biletów – odpowiedział kierowca, wcale nie odrywając się
od swoich papierków i nie patrząc na mamę, a takiego traktowania to
mama bardzo nie lubi.
– A z innego województwa mogę skasować? – nie dawała mama za
wygraną.
– Nie może pani – powiedział kierowca.
W końcu nie wytrzymała ciocia Marylka, która do tej pory w spokoju
ducha przysłuchiwała się temu, jak mama próbowała oswoić
motorniczego. Podniosła się z krzesła i podeszła do kierowcy.
– Proszę pana – powiedziała stanowczo – na waszej budce na
przystanku pisze, że bilety sprzedaje motorniczy.
Tym razem to motorniczy wstał, spojrzał wyniośle na ciocię Marylkę,
zmierzył ją wzrokiem kogoś, kto ma tysiące biletów, ale jest ponad to,
by je sprzedawać byle komu (tak opowiadała mama tacie)
i powiedział:
– Jest napisane, proszę pani, jest napisane.
– Dobrze – nie straciła odwagi ciocia Marylka – zgadzam się z panem
– jest napisane. Ale co ja mam w takim razie zrobić, skoro jechać
chcemy, a biletów nie mamy?
Kierowca, który był w nastroju wyraźnie ﬁlozoﬁcznym, jak oceniała
mama – odpowiedział:

– WYBÓR należy do pani.
– Siadać! – wrzasnęła wtedy ciocia do wszystkich. – Dokonałam
wyboru, jedziemy na gapę.
Pierwsza zareagowała Apa i natychmiast posłuchała cioci, bo
przyczepiła swoją sexy pupę do zabłoconej podłogi. Potem usiadła
potulnie mama i my wszyscy.
– To chyba wariat – narzekała ciocia. – Wybór należy do pani, jest
napisane – przedrzeźniała motorniczego. – To chyba jakiś
niedowartościowany ﬁlolog, którego w ramach wyrzucili
z uniwersytetu lub ze szkoły, nieszczęśliwy purysta językowy –
przeklinała ciocia, już wyraźnie zadowolona, że znalazła właściwe dla
motorniczego obelgi.
– To chyba jakiś zboczeniec – narzekała ciągle – takiego zboczenia
jeszcze nie widziałam, chociaż światowa ze mnie kobieta, niby
szlachetne zboczenie, takie językoznawcze, ale tak mnie
zdenerwowało... A może ten motorniczy wyczuł we mnie
ekonomistkę? – pytała ciocia samą siebie.
Dojechaliśmy wreszcie do domu.
– Wysiadamy – przypomniała mama.
A wtedy pan kierowca zablokował drzwi i powiedział do nas:
– Proszę bilety do kontroli.
Ciocia miała ochotę tego motorniczego zabić, tak na niego patrzyła.
Mamie wyraźnie chciało się śmiać. Ludzie w tramwaju zaczęli
krzyczeć na kierowcę, bo słyszeli poprzednią rozmowę, Apa zaczęła
szczekać, a ja wyciągnęłam bilety z kieszeni i uśmiechając się
rozkosznie i jajcarsko, powiedziałam:
– Proszę.
I podałam temu panu siedem biletów. Ciocia zrobiła minę jeszcze
głupszą.
Kierowca wyraźnie przestał być najważniejszy.
– Skąd masz te bilety? – zapytała mama szeptem.
– Jak to skąd? – tym razem ja się zdziwiłam. – Wyciągnęłam kilka ze
śmietniczek i sprawdziłam tylko, czy dziurki się zgadzają. Nie mogę

przecież pozwolić, abyśmy wszyscy poszli z torbami, jak mówi babcia.
Mama powiedziała, że ja sobie w życiu na pewno poradzę, i z tej okazji
ciocia z mamą zabrały nas na superlody do superknajpki, gdzie
wszystko pachnie tym, co najlepsze, czyli czekoladą z orzechami,
a lody płoną na niebiesko z powodu spirytusu, którym jest nasączona
kostka cukru położona na wierzchu i podpalona.
Marta Fox, Wybór należy do pani, [w:] tejże, Batoniki Always miękkie jak deszczówka, Wrocław 2004.

Ćwiczenie 3
Zaznacz w tekście powyżej kolorem niebieskim – informacje na temat płci osoby
opowiadającej, kolorem zielonym – informacje o upodobaniach narratora, a kolorem żółtym –
na temat jego rodziny. Czy już wiesz, kim jest opowiadający?
Ćwiczenie 4
Napisz w kilku zdaniach, co wiemy o narratorze opowiadania.

Uzupełnij

Ćwiczenie 5
W grupach odpowiedzcie na pytania.
Grupa I: Wytłumaczcie, dlaczego zachowanie kierowcy było niegrzeczne i nieuprzejme.
Grupa II: Jak oceniacie postępowanie dziewczynki, która wyjęła bilety ze śmietniczek?
Uzasadnijcie swoją opinię.
Grupa III: Jak oceniacie komentowanie na głos przez ciocię Marylkę zachowania
kierowcy? Uzasadnijcie swoją opinię.

Ćwiczenie 6
Jak myślisz, dlaczego ciocia wybrała jazdę bez biletu? Czy jej zachowanie było uzasadnione?
Napisz odpowiedź tutaj lub w zeszycie.

Uzupełnij

Ćwiczenie 7
Na podstawie fragmentu, w którym kierowca pouczał mamę i ciocię, jak należy mówić
poprawnie, zredaguj poradę językową.

Uzupełnij

Ćwiczenie 8
Poukładaj i zapisz w zeszycie ramowy plan wydarzeń opowiadania „Wybór należy do pani”.
Kontrola biletów.



Tramwaj, nie autobus.



„Wybór należy do pani”.



Narzekania cioci na zachowanie kierowcy.



„Jest napisane”.



Spacer w poszukiwaniu muszelek.



Zadziwienie konduktora.



Smakowita nagroda.



Jazda tramwajem.



Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 9
Opowiedz o przygodzie językowej zgodnie z planem wydarzeń. Wykorzystaj dowolne zwroty
z języka potocznego.

W trybach trybów

Trybiki w zegarku
SomeDri wood, licencja: CC BY-SA 3.0

Ćwiczenie 1
Przeczytaj wypowiedzi pewnego piłkarza. Odgadnij jego intencje.
Gram w drużynie podwórkowej.
Właśnie znowu strzelili mi gola.
Przegrywamy wysoko i trener będzie się
złościł, że nie daliśmy z siebie
wszystkiego. Mam dość.

informacja

Chłopcy, weźcie się w garść. Biegnijcie
szybciej. Niech wszyscy zobaczą pot na
waszych czołach. Zróbmy to wspólnie –
wygrajmy mecz!!!

rozkaz

... byłoby cudownie! Grałbym
w najlepszym klubie na świecie.
Trenowalibyśmy razem z gwiazdami.
Zazdrościliby mi koledzy z podwórka.
Mama chwaliłaby się moimi
sukcesami...

przypuszczenie

Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 2
Przyporządkuj formy czasowników odpowiednim grupom.
Rozkaz, prośba
zróbmy

traﬁłbym

zazdrościliby
Przypuszczenie

strzelili

zdobądźmy

mam

chwaliłaby

trenowalibyśmy

weźcie

będzie się złościł
przegrywamy

Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Źródło: a. nn., licencja: CC BY 3.0.

niech zobaczą

nie daliśmy

gram
Informacja

byłoby

biegnij

Ćwiczenie 3
Przekształć formy czasowników w trybie orzekającym na tryb rozkazujący i przypuszczający.

Tryb orzekający: Rycerz walczy ze smokiem. Dzielnie patrzy mu w oczy. Szybko pokona
potwora mieczem. Potem odbierze nagrodę – rękę księżniczki i połowę królestwa.

Tryb rozkazujący: Rycerzu
w oczy. Szybko

ze smokiem. Dzielnie
potwora mieczem. Potem

mu
nagrodę – rękę

księżniczki i połowę królestwa.

Tryb przypuszczający: Walczyłbym ze smokiem. Dzielnie
potwora mieczem. Potem
i połowę królestwa.
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

mu w oczy. Szybko
nagrodę – rękę księżniczki

Ćwiczenie 4
Przyporządkuj czasowniki odpowiednim grupom.
Czasowniki w trybie orzekającym
atakuj

Czasowniki w trybie przypuszczającym

nuciliby

czytamy

zaśpiewacie

kupiłby

wyjechałaby

mówili
jedliśmy

rozdałabyś
śpijcie

atakowałbyś
Czasowniki w trybie rozkazującym

biegnijmy

ekranizowałaby
weźmie
strzelam
płyń

Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

oglądały

róbcie

uprałbym
siedzi

opisz
świecą

Ćwiczenie 5
Przeczytaj fragment wiersza Danuty Wawiłow pt. „Marzenie” i zaznacz w nim czasowniki
w trybie przypuszczającym.
szary 
Wszyscy ludzie kogoś mają,
kogoś głaszczą i kochają,
komuś szepczą coś do ucha
i się cieszą, że ich słucha....
Prawda?
Ja też chciałabym takiego,
choćby nawet najmniejszego,
choćby nawet najbrzydszego
pieska!
Mógłby sobie być buldogiem –
karmiłabym go twarogiem.
Mógłby sobie być seterem –
biegłby ze mną na spacerek.
Mógłby sobie być ratlerkiem –
brałabym go pod kołderkę.
(...)
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 6
Wiersz „Marzenie” jest niedokończony. Stwórz własną zwrotkę do tego utworu. Zapisz ją tutaj
lub w zeszycie. Pamiętaj, żeby używać czasowników w trybie przypuszczającym.

Uzupełnij

licencja: CC 0

Ćwiczenie 7
Odpowiedzcie na pytania, stosując tryb przypuszczający. Swoje propozycje zapiszcie tutaj lub
w zeszycie. Porównajcie odpowiedzi i podyskutujcie o nich.
1. Gdzie chcielibyście pojechać na wycieczkę klasową?
2. Co moglibyście zrobić, żeby poprawić humor smutnej koleżance?
3. O czym chcielibyście porozmawiać na kolejnej lekcji wychowawczej?
4. Jak rozwiązalibyście problem spóźnień na pierwszą lekcję?

Uzupełnij

Źródło: a. nn., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 8
Uzupełnij zdania cząstkami by, byście, byśmy pisanymi razem lub osobno.
Proszę,

wrócili przed zmrokiem. (że)

Może

chciał pójść z nami do kina?
nie zapomniała,

Czy

to dla mnie? (zrobił)

On

to szybko rozwiązał.

mleko. (Gdy) (kupiła)

Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 9
Złóż powiedzenia.
Gdyby słowa były mostem,

i tak byłyby nieprzezroczyste.

Nawet gdyby kobiety były ze szkła

bałbym się po nim chodzić.

Gdybyś milczał,

byłbyś nadal ﬁlozofem.

Gdyby kózka nie skakała,

toby była dziadkiem.

Gdyby babcia miała wąsy,

toby nóżki nie złamała.

Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 10
Jak rozumiecie sentencje i powiedzenia z poprzedniego zadania? W jakiej sytuacji można by ich
użyć? Porozmawiajcie o tym w klasie.

Połóż akcent na akcent

licencja: CC 0

Ćwiczenie 1
Powiedz głośno następujące wyrazy: parasol, katastrofa, przedstawienie.
Ćwiczenie 2
Podziel wyrazy z poprzedniego ćwiczenia na sylaby. Odczytaj je jeszcze kilka razy, za każdym
razem kładąc nacisk na kolejne sylaby w każdym z wyrazów. Która wymowa brzmiała
naturalnie? Na którą sylabę padał wtedy akcent?

licencja: CC 0

Ćwiczenie 3
Wyróżnij sylaby akcentowane w podanych przysłowiach:
Pańskie oko konia tuczy.
Stara miłość nie rdzewieje.
Zapisz tutaj lub w zeszycie, które sylaby są akcentowane.

Uzupełnij

Ciekawostka
Akcent umożliwia słuchającym wyłowienie pojedynczych wyrazów w potoku słów. Kiedy
nie znasz dobrze jakiegoś języka, podczas słuchania wydaje się, że w ogóle nie słychać
pojedynczych wyrazów.
Ćwiczenie 4
Przeczytajcie głośno podane przysłowia zgodnie z zapisem. Potem zapiszcie je tak, jak brzmią
w języku polskim.
Nieda lek opada jabł kood jabł oni.
Każ daplisz kas wójogon ekchwa li.
Niesa mymchle bemczło wiekży je.
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 5
W zapisanych przez was przysłowiach wyróżnijcie sylaby akcentowane. Zastanówcie się,
dlaczego ważne jest poprawne akcentowanie. Uzasadnijcie swoje zdanie.

Ćwiczenie 6
Wypisz tutaj lub w zeszycie sylaby akcentowane z poniższych ciągów wyrazów. Utworzą listę
ulubionych książek Marcina.
1. ara katar odetkać miasto paka kanapa poklepał Roksana
2. kapitan odnoga kino okaz
3. zgłaszali maleństwo stwarza panda Nysa ekran wyrok

Uzupełnij

licencja: CC 0

Ćwiczenie 7
Przeczytaj, poprawnie akcentując, podane wyrazy.
krasnoludek, taktyka, zrobiliście, zdobyłyśmy, woda, kontrolowałbym, strażnik, mówiłyście,
rytmika, staliście, postawa, zrobili, postępowałabyś, strzegłyśmy, charakterystyka,
posprzątalibyśmy, przegrałbyś, przestępstwo, klasyka, spacer

Ćwiczenie 8
Zaznacz i odczytaj z planu lekcji Jasia nazwy przedmiotów, które akcentujemy na trzecią
sylabę od końca.

jęz. polski

jęz. niemiecki

matematyka

muzyka

matematyka

matematyka

matematyka

przyroda

historia

jęz. niemiecki

gimnastyka

jęz. polski

jęz. niemiecki

matematyka

gimnastyka

plastyka

jęz. polski

religia

gimnastyka

przyroda

godz. wychowawcza

historia

gimnastyka

jęz. polski

przyroda

religia

technika

jęz. polski

jęz. polski

Źródło: a. nn., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 9
Przeczytaj podane niżej zdanie zgodnie z instrukcją.
Basia posprzątała wczoraj pokój.
podkreśl, że to Basia (a nie kto inny!) posprzątała;
podkreśl, że posprzątała, a nie nabałaganiła;
podkreśl, że zrobiła to wczoraj, a nie miesiąc temu, jak powinna;
podkreśl, że sprzątnęła pokój (cały! nie tylko jedną szafeczkę).

Poznaj marzyciela

licencja: CC 0

Ćwiczenie 1
Czy lubisz marzyć? Zastanów się i uzupełnij zdania:

Chciałabym…/Chciałbym…
Mogłabym…/Mógłbym…

Uzupełnij

licencja: CC 0

Ćwiczenie 2
Przyjrzyj się poniższym zapisom odmiany czasownika marzyć. Pogrubiona czcionka oznacza
sylabę akcentowaną, którą wymawiamy z większym naciskiem. Postaraj się przeczytać na głos
wyrazy z właściwym akcentem. Co obserwujesz?
marzyłbym marzylibyśmy
marzyłbyś marzylibyście
marzyłby marzyliby
marzyłabym marzyłybyśmy
marzyłabyś marzyłybyście
marzyłaby marzyłyby
Ćwiczenie 3
Powtórz na głos odmianę czasownika marzyć w trybie przypuszczającym, zwracając uwagę na
akcent.

Ćwiczenie 4
Zaznacz w wyróżnionych czasownikach na zielono sylaby akcentowane, a na czerwono
nieakcentowane.
Czasem, gdy wstać mi się nie chce,
bo świt jest szary i zimny,
to chciałbym, wiecie, zbudzić się,
choćby na krótko – kimś innym.
Miałbymkudłaty, rudy łeb,
nie blond jak jakiś kurczak,
płynąłbym łajbą piracką – het,
banderą wicher by furczał!
A na banderze: czaszka i
na krzyż piszczele – dwa gnaty,
i ta bandera tłu kłaby
nad moim łbem kudłatym.
Nikt by nie wołał: „Sprzątnij!”, „Wróć!”,
„Włóż sweter!”, „Weź ciepły szalik!”
Po oceanach mógłbym pruć
wciąż dalej, dalej, dalej.[...]
Dal
Hanna Januszewska-Moszyńska, Dal,

licencja: CC 0

Ćwiczenie 5
Wyszukaj w wierszu czasowniki w trybie przypuszczającym. Zapisz je tutaj lub w zeszycie.

Uzupełnij

Jak głośno przeczytać wiersz?
Ćwiczenie 6
Spróbuj przeczytać wiersz, pamiętając o właściwej intonacji. Zwróć uwagę na znaki
interpunkcyjne: przecinek, myślnik, wykrzyknik, dwukropek, nawias, kropkę. Pamiętaj też
o poprawnym akcencie wyrazowym.

“

Hanna Januszewska-Moszyńska

Dal
Czasem, gdy wstać mi się nie chce,
bo świt jest szary i zimny,
to chciałbym, wiecie, zbudzić się,
choćby na krótko – kimś innym.
Miałbym kudłaty, rudy łeb,
nie blond jak jakiś kurczak,
płynąłbym łajbą piracką – het,
banderą wicher by furczał!
A na banderze: czaszka i
na krzyż piszczele – dwa gnaty,
i ta bandera tłukłaby
nad moim łbem kudłatym.
Nikt by nie wołał: „Sprzątnij!”, „Wróć!”,
„Włóż sweter!”, „Weź ciepły szalik!”

Po oceanach mógłbym pruć
wciąż dalej, dalej, dalej.
Ciąłbym cyklony rufą w pół,
bez szala i rozpięty,
i wicher by mi skórę tłukł
od szyi aż po pępek.
Ster bym obracał, rwąc przez szkwał,
aż łapy bym zakrwawił.
Lecz z łap skrwawionych bym się śmiał
i strachem bym się bawił.
I pchałbym się pod szum, pod wiatr,
wciąż naprzód, wciąż donikąd,
w nieznany świat, w daleki świat
z burzami i z muzyką.
Lecz budzik (szelma – wie, co mus!)
wdarłby się w dziki cyklon.
Wtedy bym szybko zmienił kurs –
w siebie z powrotem wniknął.
Więc oczy bym otworzył i
zobaczył to, co zawsze:
podłogę, okno, szafę, drzwi,
codzienne, zwykłe, nasze.
Wtedy już mógłbym szybko wstać,
wypić codzienne mleko,
lecz musiałbym się cicho śmiać,
jak ktoś, co był daleko.
A potem wdziałbym sweter (niech!),
wziąłbym ten głupi szalik,

bo wszystko nic i pusty śmiech,
gdy się przybywa z dali.
Hanna Januszewska-Moszyńska, Dal, „Świerszczyk” 1993, nr 3, s. 16–17.

Ćwiczenie 7
Posłuchaj teraz nagrania recytacji wiersza. Czy twoja interpretacja głosowa tekstu bardzo się
różni od wersji aktora? Dlaczego? Uzasadnij swoje zdanie.
Nagranie dostępne na portalu epodreczniki.pl
O marzycielu czyta Krzysztof Kulesza
Contentplus.pl sp. z o.o., tylko do użytku edukacyjnego

O marzycielu czyta Krzysztof Kulesza O marzycielu czyta Krzysztof Kulesza Źródło:
Contentplus.pl sp. z o.o., tylko do użytku edukacyjnego.

Ćwiczenie 8
Zgromadź informacje na temat osoby mówiącej w wierszu, odpowiadając na poniższe pytania.
Zanotuj swoje spostrzeżenia tutaj lub w zeszycie.
Kim jest postać mówiąca?
O czym marzy?
Co lubi?
Czego nie lubi?
Jaka jest? Nazwij jej cechy charakteru.
Dlaczego godzi się na sweter i nawet na „głupi szalik”?
Co czuje osoba mówiąca w wierszu? Nazwij te emocje.

Uzupełnij

Ćwiczenie 9
Porównaj dal i codzienność ukazane w wierszu. Przerysuj tabelkę do zeszytu i ją uzupełnij.

Dal

Codzienność

łajba piracka, bandera, cyklon

kudłaty, rudy łeb

bezpieczeństwo

ciepły szalik, mleko

przygoda

wolność

Ćwiczenie 10
Gdzie znajduje się tytułowa dal? Uzasadnij swoje zdanie, przywołując odpowiednie fragmenty
wiersza.

Uzupełnij

Ćwiczenie 11
Wytłumacz, co znaczą powiedzenia:

odejść w siną dal,
kogoś ogarnął pusty śmiech.

Dzień dobry, przygodo!

Widok na Hobbiton
Jeﬀ Hitchcock, licencja: CC BY-SA 2.0

Ćwiczenie 1
Czym jest dla ciebie przygoda? Spróbuj stworzyć krótką deﬁnicję tego pojęcia.

Uzupełnij

domena publiczna

John Ronald Reuel Tolkien
1892–1973
Angielski pisarz i profesor literatury staroangielskiej, zasłynął jako twórca powieści:
„Hobbit, czyli tam i z powrotem” oraz „Władca Pierścieni”, których akcja rozgrywa się
w magicznej krainie Śródziemia. Świat Tolkiena zamieszkują m.in. hobbici (niziołki),
czarodzieje, elfowie, orkowie, ludzie.
Ćwiczenie 2
Przeczytaj fragmenty rozmowy Bilba i Gandalfa z książki J.R.R. Tolkiena pt. „Hobbit, czyli tam
i z powrotem”. Zaznacz w tekście dowolnym kolorem fragmenty będące dialogiem. Tekst
narratora pozostaw nieoznaczony.

“

J.R.R. Tolkien

Przez takie rzeczy można się spóźnić na obiad
Dziwnym trafem pewnego ranka, dawno, dawno temu, w czas dla
świata spokojny, gdy mniej na nim było zgiełku, a więcej zieleni, gdy
hobbici żyli liczni i szczęśliwi, a Bilbo Baggins, zjadłszy śniadanie, stał
pod swymi drzwiami i ćmił olbrzymią, długą, drewnianą fajkę,
sięgającą mu prawie do kosmatych palców u nóg (porządnie
wyszczotkowanych) – przechodził tamtędy Gandalf. Gandalf!
Gdybyście o nim słyszeli bodaj ćwierć tego, co ja – a ja słyszałem

ledwie małą cząstkę tego, co o nim mówią – już byście wiedzieli, że
czeka was na pewno niezwykła historia. Gdziekolwiek bowiem zjawił
się Gandalf, opowieści i przygody jakby cudem wyrastały dokoła
niego. Nie przechodził drogą pod Pagórkiem od bardzo dawna,
a mianowicie od śmierci swego przyjaciela, Starego Tuka, toteż
hobbici niemal zapomnieli, jak wygląda. Małe hobbity i hobbitki
zdążyły podorastać przez czas, gdy Gandalf bawił w sobie wiadomych
sprawach daleko za Pagórkiem i po drugiej stronie Wody.
Nic więc nie podejrzewał Bilbo, gdy owego ranka zobaczył małego
staruszka w wysokim, spiczastym, niebieskim kapeluszu, w długim
szarym płaszczu przepasanym srebrną szarfą, z długą siwą brodą
sięgającą poniżej pasa, obutego w ogromne czarne buty.
– Dzień dobry – powiedział Bilbo i powiedział to z całym
przekonaniem, bo słońce świeciło, a trawa zieleniła się pięknie.
Gandalf jednak spojrzał na niego spod bujnych, krzaczastych brwi,
które sterczały aż poza szerokie rondo kapelusza.
– Co chcesz przez to powiedzieć? – spytał. – Czy życzysz mi dobrego
dnia, czy oznajmiasz, że dzień jest dobry, niezależnie od tego, co ja
o nim myślę; czy sam dobrze się tego ranka czujesz, czy może
uważasz, że dzisiaj należy być dobrym?
– Wszystko naraz – rzekł Bilbo. – A na dodatek, że w taki piękny dzień
dobrze jest wypalić fajkę na świeżym powietrzu. Jeżeli masz przy
sobie fajkę, siądź przy mnie, poczęstuję cię moim tytoniem. Nie ma
co się śpieszyć, cały dzień przed nami. – To rzekłszy, Bilbo siadł na
ławce obok swych drzwi, założył nogę na nogę i dmuchnął pięknym,
siwym kółkiem dymu, które nie tracąc kształtu pożeglowało
w powietrzu aż nad szczyt Pagórka.
– Bardzo ładnie – powiedział Gandalf. – Ale nie mam dziś czasu na
puszczanie kółek z dymu. Szukam kogoś, kto by zechciał wziąć udział
w przygodzie, to znaczy w wyprawie, którą właśnie przygotowuję;
bardzo trudno kogoś takiego znaleźć.
– Ja myślę, że trudno! W naszych stronach! My tu jesteśmy naród
prosty i spokojny, nie potrzeba nam przygód. Przygody! To znaczy:

nieprzyjemności, zburzony spokój, brak wygód. Przez takie rzeczy
można się spóźnić na obiad. Nie pojmuję, co się w tym komuś może
podobać – rzekł nasz pan Baggins, zatknął wielki palec lewej ręki za
wycięcie kamizelki pod pachą i wypuścił drugi z kolei, jeszcze
większy pierścionek dymu. Potem sięgnął po ranną pocztę i zaczął
czytać listy, udając, że nie zwraca wcale uwagi na staruszka. Doszedł
do wniosku, że nie jest to odpowiednie dla niego towarzystwo,
i chciał się go co prędzej pozbyć. Ale Gandalf nie ruszył się z miejsca.
Stał oparty na lasce i nic nie mówiąc, przyglądał się hobbitowi, aż
w końcu Bilbo zmieszał się, a nawet trochę rozgniewał.
– Dzień dobry – powiedział wreszcie. – Nie życzymy sobie tutaj
żadnych przygód, dziękujemy pięknie. Spróbuj za Pagórkiem albo po
drugiej stronie Wody.
Miało to znaczyć, że uważa rozmowę za skończoną.
– Jakże wiele różnych znaczeń ma w twoich ustach „dzień dobry”! –
rzekł Gandalf. – Tym razem chciałeś przez to powiedzieć, że masz
mnie dość i że dzień nie będzie naprawdę dobry, póki stąd nie odejdę.
– Ależ co znowu, co znowu, drogi panie?! Proszę cię, wybacz, bo coś
mi się zdaje, że nie znam twojego nazwiska.
– Tak, tak, mój drogi, ale ja znam twoje nazwisko, panie Bilbo Baggins.
Ty także znasz moje, chociaż zapomniałeś, jak wygląda ten, kto je nosi.
Jestem Gandalf. Gandalf to ja. Nie do wiary, że doczekałem, by mnie
syn Belladonny Tuk częstował swoim „dzień dobrym” jak
wędrownego kramarza, co handluje guzikami.
– Gandalf! Gandalf! Wielkie nieba! Czyżby ten sam wędrowny
czarodziej, który Staremu Tukowi podarował magiczne brylantowe
spinki, co to same się zapinały, a odpinały tylko na rozkaz? Ten, co
podczas przyjęć opowiadał takie cudowne historie o smokach,
goblinach i wielkoludach, o ratowaniu księżniczek
i o niespodziewanym szczęściu wdowich synów? Ten Gandalf może,
który puszczał takie nadzwyczajne, wspaniałe ognie sztuczne?
Pamiętam je! Stary Tuk bawił nas nimi w noc sobótkową. Cudowne!
Strzelały w górę jak olbrzymie ogniste lilie, lwie pyszczki i złoty

deszcz i wisiały w półmroku na niebie przez cały wieczór. –
Zauważyliście już z pewnością, że pan Baggins nie był wcale tak
prozaicznym hobbitem, za jakiego chciał uchodzić, i że bardzo lubił
kwiaty. – A niechże cię! – ciągnął dalej. – Czyżby ten sam Gandalf,
z którego namowy wiele spokojnych chłopców i dziewcząt ruszyło
w świat po szaleńcze przygody, zaczynając od łażenia po drzewach,
a kończąc na podróżowaniu na gapę statkami pływającymi między
tym a Drugim Brzegiem? Słowo daję, życie było wtedy wcale zabaw...
to znaczy, chciałem powiedzieć, że w swoim czasie narobiłeś niemało
zamieszania w tej okolicy. Przepraszam cię, nie miałem pojęcia, że
wciąż jeszcze zajmujesz się tymi rzeczami.
– A cóż bym mógł robić innego? – odparł czarodziej. – Swoją drogą,
rad jestem, że to i owo zapamiętałeś o mnie. Mam wrażenie, że moje
ognie sztuczne w każdym razie mile wspominasz, a to już budzi
pewne nadzieje. Doprawdy, przez przyjaźń dla twego dziadka, Starego
Tuka, i tej biednej Belladonny dam ci to, o co mnie prosiłeś.
– Wybacz, proszę. O nic nie prosiłem.
– Owszem, owszem, nawet dwukrotnie. Prosiłeś o wybaczenie.
Udzielam ci go. A nawet zrobię więcej: wyślę cię na tę wyprawę,
żebyś użył przygody. Będzie to bardzo zabawne dla mnie, a dla ciebie
bardzo zdrowe, a w dodatku prawdopodobnie korzystne, oczywiście,
jeśli w ogóle wyjdziesz z tego cało.
– Przepraszam! Nie życzę sobie przygód, dziękuję ślicznie! Nie dziś.
Do widzenia! Ale proszę cię, zajdź do mnie na herbatkę, kiedy ci
dogadza. Czemuż by nie jutro, na przykład? Przyjdź jutro. Do
widzenia. – To rzekłszy hobbit zrobił w tył zwrot, skoczył do wnętrza
nory przez okrągłe, zielone drzwiczki, które zatrzasnął za sobą
pośpiesznie, nie tak jednak pośpiesznie, by Gandalf mógł się poczuć
dotknięty. Bądź co bądź czarodziej to czarodziej.
Po kiego licha zaprosiłem go na herbatę! – rzekł do siebie Bilbo,
kierując się w stronę spiżarni. Dopiero co zjadł śniadanie, przyszło
mu jednak do głowy, że kawałek... lub dwa kawałki ciasta, popite
jakimś trunkiem, dobrze mu zrobią po przeżytym strachu.

J.R.R. Tolkien, Przez takie rzeczy można się spóźnić na obiad, [w:] tegoż, Hobbit, czyli tam i z powrotem, tłum. Maria
Skibniewska, Warszawa 1995, s. 76–81.


Plan zdjęciowy ﬁlmu „Władca Pierścieni” w Nowej Zelandii
Rob Chandler, licencja: CC BY-SA 2.0

Ćwiczenie 3
Obejrzyj zdjęcia z planu zdjęciowego ﬁlmu „Władca Pierścieni”. Jakim miejscem, według ciebie,
jest wioska niziołków? Wyobraź sobie, że przedstawione miejsca wypełniają postacie. Co
robią?
Ćwiczenie 4
Jakie znaczenie ma wypowiadane przez Bilba „dzień dobry”? Zanotuj tutaj lub w zeszycie
przykładowe znaczenia tego pozdrowienia, o których mówi Gandalf.

Uzupełnij

Ćwiczenie 5
Przeczytajcie z podziałem na role dialog Bilba i Gandalfa. Postarajcie się oddać emocje
rozmówców.
Ćwiczenie 6
Na podstawie dialogów zgromadźcie informacje na temat Bilba lub Gandalfa. Pomogą wam
w tym poniższe pytania. Następnie przygotujcie się do prezentacji portretów postaci.
Wyobraźcie sobie, że Bilba przedstawia Gandalf, a o Gandalﬁe mówi Bilbo.
1. Do jakiej rasy należy Bilbo? 2. Czyim jest synem? Czyim wnukiem? 3. Jak wygląda? 4. Co
lubi, a czego nie lubi? 5. Dlaczego nie jest typowym przedstawicielem swojej rasy?
1. Kim jest Gandalf? 2. Dlaczego odwiedził Bilba Bagginsa? 3. Jaki wygląda? 4. Jak się
zachowuje względem Bilba? 5. Jakie ma umiejętności?
Ćwiczenie 7
Dopasuj podane wyrazy odpowiednio do Bilba Bagginsa lub Gandalfa. Jeśli to konieczne,
sprawdź w słowniku języka polskiego znaczenie niezrozumiałych słów. Za każdym razem
uzasadnij swój wybór.
Bilbo Baggins
konsekwentny
domator
Gandalf

wygodnicki
mag

Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

natarczywy

lękliwy
apodyktyczny

sybaryta

Ćwiczenie 8
Oto nazwy uczuć, które towarzyszyły hobbitowi podczas rozmowy z Gandalfem. Uporządkuj
je w takiej kolejności, w jakiej się pojawiają w tekście „Przez takie rzeczy można się spóźnić na
obiad”.
życzliwość



niezadowolenie



oburzenie



gniew



złość



szacunek



zmieszanie



zadowolenie



zaskoczenie



Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 9
Zaznacz w tekście fragmenty, które potwierdzają, że Bilbo przeżywał emocje wymienione
w poprzednim ćwiczeniu.

Ćwiczenie 10
Napisz list do Bilba Bagginsa, w którym zachęcisz go do opuszczenia wygodnej norki pod
Pagórkiem i wzięcia udziału w przygodzie. Uwzględnij okoliczności spotkania, cel, w jakim
Gandalf przybył pod Pagórek, i skojarzenia Bagginsa z przygodą. Zapisz list tutaj lub
w zeszycie.

Uzupełnij

Wiadomość od Diabła Morskiego

licencja: CC 0

Ćwiczenie 1
Czy wysyłaliście kiedyś list w butelce? Wymyślcie, co można by przekazać w ten sposób
Nieznajomemu po drugiej stronie morza lub oceanu. W jakim języku napisalibyście ten list?
Uzasadnijcie swój wybór i opowiedźcie o tym całej klasie.

Bolesław Leśmian
fotograﬁa archiwalna, domena publiczna

Bolesław Leśmian
1878 – 1937
Pisarz polski, który potraﬁł w niezwykły sposób bawić się słowem. Wykorzystując motywy
arabskich baśni z „Księgi tysiąca i jednej nocy”, napisał „Przygody Sindbada Żeglarza”,
a także „Klechdy sezamowe”.
Ćwiczenie 2
Przeczytaj fragment „Przygód Sindbada Żeglarza”. Zastanów się, kto jest narratorem. Swoje
zdanie poprzyj odpowiednimi cytatami.

“

Bolesław Leśmian

List Diabła Morskiego
Siedziałem w oknie otwartym i patrzyłem przez okno w niebiosy, na
których płonęła pełnia księżycowa. Nagle usłyszałem w powietrzu
dziwny, suchy, ostry szum skrzydeł. Był to szum osobliwy, do
żadnych szumów niepodobny. Żaden ptak nie szumi tak skrzydłami.
Wysunąłem głowę przez okno i zacząłem uważnie wpatrywać się
w księżycową jasność pogodnej nocy. Po chwili ujrzałem w powietrzu
Rybę Latającą.
Jej skrzydła, podobne do ogromnych płetw, srebrzyły się w księżycu.
Poruszała nimi powoli i z trudem. Nie była snadź przyzwyczajona do
lotu nad ziemią i raził ją zapewne brak wody morskiej w powietrzu.
Leciała jednak wytrwale, mieniąc się w świetle księżyca łuską
tęczową. Widziałem, jak szybko porusza zmęczonym pyskiem,
chwytając skrzelami dech, utrudniony brakiem wody. W pysku
trzymała kawał różowego papieru. Leciała wprost ku mnie.
Zbliżywszy się do okna, podała mi papier różowy. Zaledwo ten papier
wyjąłem jej z pyska, ryba natychmiast umknęła z powrotem i wkrótce
znikła mi z oczu.

Spojrzałem na papier. Na jednej jego stronie świetniał kaligraﬁcznie
i starannie, lecz z okropnymi błędami napisany wiersz wuja Tarabuka.
Poznałem od razu charakter jego pisma i nie chcąc odczytywać
nudnego i głupiego wiersza, odwróciłem arkusz papieru i spojrzałem
na drugą jego stronę.
Na drugiej stronie u góry olbrzymimi literami czernił się napis:

Źródło: a. nn., licencja: CC BY 3.0.

Niżej pod tym napisem znajdował się list treści następującej:

Źródło: a. nn., licencja: CC BY 3.0.
Bolesław Leśmian, List Diabła Morskiego, [w:] tegoż, Przygody Sindbada Żeglarza, Sandomierz 2009.

Ćwiczenie 3
Rozpoznaj w tekście elementy typowe dla treści listu. Przyporządkuj podane fragmenty
wiadomości od Diabła Morskiego do określeń części listu.

Piszę z morza do Ciebie, kochany
Sindbadzie!
[...] Nie sądź mnie po pozorach ani po
wyglądzie,
Ja zjadam ryby w morzu, ty zjadasz – na
lądzie,
Ja połykam je żywcem, ty – po
usmażeniu.
Obydwaj dogadzamy swemu
podniebieniu,
Obydwaj pożeramy chętnie, co się
zdarza,
Z tą różnicą, że nie mam – tak jak ty –
kucharza.

Piszę ten list z powodu, iż wicherwłóczęga,
Który na brzegu przygód byle jakich
szuka,
Zwiał do morza papiery wuja Tarabuka,
Słynny srebrny kałamarz tudzież złote
pióro.
[...] Sindbadzie! Jakże możesz żyć pod
jednym dachem
Z takim głupcem nieznośnym i z takim
postrachem?

Czeka Cię bajka senna w zaklętej krainie
I Królewna stęskniona, co z urody
słynie,
I skarby, i przepychy, i dziwy, i czary!
Pędź na lotnym okręcie przez morza
obszary.
Zwiedzaj wyspy, półwyspy, lądy
i przylądki,
I najdalsze zatoki, najstarsze zakątki.

Tego Ci życzy, ukłon przesyłając

uzasadnienie (argumenty)

pożegnanie

nawiązanie kontaktu z adresatem listu

przedstawienie sprawy

dworski,
Kochający Cię szczerze – Twój druh

przedstawienie sprawy

Diabeł Morski

podpis

Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 4
Wypisz z listu – tutaj lub w zeszycie – zwroty do adresata rozpoczynające się wielką literą.

Uzupełnij

Ćwiczenie 5
Ułóż w poprawnej kolejności i zapisz w zeszycie plan treści listu Diabła Morskiego.
Pożegnanie.



Kuszenie Sindbada.



Narzekanie na krzywdzące przezwisko.



Przedstawienie się.



Druzgocąca ocena wierszy wuja Tarabuka.



Wyjawienie przyczyny napisania listu.



Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 6
O jakich podobieństwach i różnicach między Sindbadem i Diabłem Morskim jest mowa
w liście?
Podobieństwa
Ja wolę ryby z morza, ty – ryby
z patelni.

Różnice

Obydwaj dogadzamy swemu
podniebieniu.
Ja połykam je żywcem, ty – po
usmażeniu.
Mimo to nikt Cię diabłem dotąd
nie przezywa.
Z tą różnicą, że nie mam – tak
jak ty – kucharza.
Ja zjadam ryby w morzu, ty
zjadasz – na lądzie.
Lecz obydwaj jesteśmy
w pożeraniu dzielni.
Obydwaj pożeramy chętnie, co
się zdarza.

Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Sindbad Żeglarz
Rene Bull, domena publiczna

Ćwiczenie 7
Przyjrzyj się ilustracji przedstawiającej jedną z przygód Sindbada. Czego może dotyczyć ta
przygoda? Opowiedz o niej innym.

Ćwiczenie 8
Znajdź w liście Diabła Morskiego wyrazy z podaną trudnością ortograﬁczną i zapisz je tutaj lub
w zeszycie:
wyjątek od zasady, wedle której ch piszemy zawsze na końcu wyrazu;
dwa wyrazy, w których zachodzi wymiana rz na r;
wyraz, w którym zachodzi wymiana ó na e;
dwa wyrazy, w których zachodzi wymiana ż na g;
trzy przykłady pisowni nie z czasownikiem.

Uzupełnij

Ćwiczenie 9
Czy pamiętasz, jak prawidłowo zaadresować kopertę? Narysuj w zeszycie prostokąt,
a następnie wpisz w odpowiednie miejsca adresy nadawcy i odbiorcy. Swoją kopertę zaadresuj
dla Sindbada Żeglarza, zamieszkałego przy ulicy Podróżniczej 53, kod pocztowy: 90751,
Bagdad, Irak. Nadawcą listu będzie Diabeł Morski, zamieszkały przy ulicy Oceanicznej 114, kod
pocztowy: 64-531, Morskie Oko, Polska.

Ćwiczenie 10
Napisz w imieniu Sindbada Żeglarza list, w którym odpowiesz na kuszącą propozycję Diabła
Morskiego. Pamiętaj, aby w twoim liście nie zabrakło:
informacji o dacie i miejscu pisania listu,
grzecznościowego zwrotu do adresata w nagłówku,
podpisu.
Zastosuj pisownię wielką literą w bezpośrednich zwrotach do adresata. Spróbuj nawiązać do
wszystkich punktów listu Diabła Morskiego.

„Za mało świata za morzami”

Kolumb przed królową
Emanuel Leutze, Kolumb przed królową, 1843, domena publiczna

Ćwiczenie 1
Poszukaj w dowolnych źródłach informacji o Krzysztoﬁe Kolumbie. Zapisz – tutaj lub
w zeszycie – krótką notatkę, którą można by zamieścić na stronie internetowej poświęconej
wielkim odkryciom geograﬁcznym.

Uzupełnij

Ćwiczenie 2
Porównaj swoje notatki z fragmentem książki Michaela H. Harta. Zaznacz dowolnym kolorem
informacje w tekście, które są dla ciebie nowe.

Krzysztof Kolumb
Sebas ano del Piombo, Krzysztof Kolumb, domena publiczna

“

Michael H. Hart

Krzysztof Kolumb
Próbując odnaleźć zachodnią drogę morską z Europy do krajów
Wschodu, Kolumb nieoczekiwanie odkrył Amerykę i tym samym
wywarł większy wpływ na historię, niż prawdopodobnie sam się
spodziewał. Odkrycie Kolumba, które zapoczątkowało epokę badań
i kolonizacji Nowego Świata, było jednym z najważniejszych punktów
zwrotnych w historii. Dało ono ludom Europy dostęp do dwóch
nowych kontynentów, gdzie mogła osiedlać się część ich rosnącej
liczebnie populacji. Nowe źródło bogactw mineralnych i surowców
zmieniło gospodarkę Europy. Odkrycie to spowodowało także
zniszczenie cywilizacji Indian amerykańskich. W dalszej perspektywie
odkrycie Kolumba doprowadziło również do powstania na półkuli
zachodniej wielu nowych narodów, całkowicie odmiennych od ludów
indiańskich, które zamieszkiwały niegdyś na tych terenach. Te nowe
narody wywarły następnie duży wpływ na losy narodów Starego
Świata.

Podstawowe fakty z życia Kolumba są dobrze znane. Urodził się
w Genui we Włoszech w 1451 r. Gdy dorósł, został kapitanem
i wprawnym nawigatorem. Z biegiem czasu Kolumb nabrał
przekonania, że przecinając Atlantyk w kierunku zachodnim, można
znaleźć dogodną drogę morską do Azji Wschodniej, i usilnie dążył do
realizacji tego pomysłu. W końcu namówił Izabelę I, królową Kastylii,
do sﬁnansowania wyprawy.
Okręty Kolumba opuściły Hiszpanię 3 sierpnia 1492 roku. Po drodze
żeglarze zatrzymali się na Wyspach Kanaryjskich, w pobliżu wybrzeża
Afryki. 6 września opuścili je i pożeglowali na zachód. Gdy podróż się
przeciągała, marynarzy ogarnął strach i chcieli zawrócić. Kolumb
nalegał jednak na kontynuowanie wyprawy i wreszcie 12 października
1492 r. żeglarze ujrzeli ląd.
Michael H. Hart, Krzysztof Kolumb, [w:] tegoż, 100 postaci, które miały największy wpływ na dzieje ludzkości, Warszawa
1996, s. 63.

Ćwiczenie 3
Jakimi cechami musiał się odznaczać Krzysztof Kolumb, żeby poprowadzić wyprawę na
nieznane lądy? Zanotuj w kilku zdaniach – tutaj lub w zeszycie – swoje reﬂeksje na ten temat.

Uzupełnij

Ćwiczenie 4
Wysłuchaj recytacji wiersza Władysława Broniewskiego pt. „Kolumb”. Zwróć uwagę na
przedstawione w tym utworze emocje.
Nagranie dostępne na portalu epodreczniki.pl
Wiersz Władysława Broniewskiego czyta Krzysztof Kulesza
Contentplus.pl sp. z o.o., tylko do użytku edukacyjnego

Wiersz Władysława Broniewskiego czyta Krzysztof Kulesza Wiersz Władysława
Broniewskiego czyta Krzysztof Kulesza Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., tylko do użytku
edukacyjnego.

Ćwiczenie 5
Przeczytaj wiersz Władysława Broniewskiego. Zaznacz w tekście dowolnymi kolorami:
dwa epitety,
uosobienie,
porównanie,
metaforę.

“

Władysław Broniewski

Kolumb
Ryczy ocean, ciężko tocząc fale.
Między otchłanią nieb i wód odmęty,
płyną na zachód długo i wytrwale
trzy pod wzdętymi żaglami okręty.
Trzeci już miesiąc prują szlak nieznany,
lądu nie widać, lęk pośród załogi.

Miraże wstają z mętu morskiej piany,
wicher się zrywa gwałtowny, złowrogi.
„Wracajmy!” – woła żeglarzy gromada,
lecz Krzysztof Kolumb, śmiały wódz wyprawy,
”Na zachód dalej!” – twardo odpowiada,
jednako bliski i śmierci i sławy.
O, ileż woli na to, ileż męstwa
w sercu mieć trzeba, aby wbrew nadziei
wierzyć w marzenie i iść do zwycięstwa,
jak żołnierz, który ginie po kolei.
Braknie już jadła i wody do picia,
bunt wśród załogi szerzy się jak dżuma.
”Dalej!” – rozkazał Kolumb – jakby z życia
śmierć tylko wybrał. Rozkazał i duma.
On, który ufał losowi i gwiazdom,
zadrżał, a troska czoło mu ocienia...
I nagle spojrzał na bocianie gniazdo,
a stamtąd okrzyk: – „Ziemia! Ziemia! Ziemia!”
Wie, że nikt jego nie podzieli sławy,
tak los nagradza tych, co chcą być sami.
Innym wystarczy sen i miska strawy,
jemu – za mało świata za morzami.
Władysław Broniewski, Kolumb, [w:] tegoż, Przyjaciele dzieciństwa, Łódź 1986, s. 59.

Źródło: a. nn., licencja: CC BY 3.0.

Władysław Broniewski
1897–1962
Poeta, żołnierz, twórca poezji rewolucyjnej, liryki miłosnej oraz trenów, czyli wierszy
żałobnych, tłumacz.
Ćwiczenie 6
Opowiedz swoimi słowami, co się działo podczas rejsu. Opisz emocje, jakie towarzyszyły
wyprawie.
Ćwiczenie 7
W każdym zadaniu zaznacz poprawną odpowiedź. Pamiętaj, że odpowiedź jest tylko jedna. Do
tekstu możesz zaglądać przez cały czas. Jeśli się pomylisz, spróbuj jeszcze raz.
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 8
Jakim kapitanem był Krzysztof Kolumb? Dlaczego poeta porównał go do żołnierza?
Porozmawiajcie o tym w klasie. Odnieście się zarówno do informacji z tekstu Harta, jak i do
własnych notatek oraz wiersza Władysława Broniewskiego.

Ćwiczenie 9
Zastanówcie się i porozmawiajcie o tym, jak dokonania Kolumba mogą oceniać dziś
potomkowie podbitych ludów zamieszkujących tereny Ameryki, czyli Indian. Czy będą
podzielali zdanie o pozytywnym znaczeniu jego odkrycia?

Historia na opak

Pierwsze lądowanie Kolumba na brzegu Nowego Świata w San Salvador
Dióscoro Teóﬁlo Puebla Tolín, Pierwsze lądowanie Kolumba na brzegu Nowego Świata w San Salvador, 1862, domena publiczna

Ćwiczenie 1
Czy zastanawialiście się kiedyś, co by było, gdyby Krzysztof Kolumb nie odkrył Ameryki?
Porozmawiajcie o możliwych konsekwencjach tej wersji wydarzeń.
Ćwiczenie 2
Przeczytaj utwór Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego pt. „Zakrycie Ameryki”. Zastanów się,
jakie może być przeznaczenie tego tekstu.

“

Konstanty Ildefons Gałczyński

Zakrycie Ameryki
TEATRZYK „ZIELONA GĘŚ”
ma zaszczyt przedstawić
„ZAKRYCIE AMERYKI”

Scena przedstawia statek Krzysztofa Kolumba, dopływającego do
brzegów amerykańskich.

MAJTEK NA MASZCIE
Ziemia! Ziemia!
KRZYSZTOF KOLUMB
(śpi znużony)
MAJTEK NA MASZCIE
Panie Krzysztoﬁe, niech pan wstanie! Zaraz nastąpi odkrycie
Ameryki!
KRZYSZTOF KOLUMB
Co? Odkrycie Ameryki? Nie warto. Zakryjcie ją z powrotem.
MAJTEK NA MASZCIE
(zakrywa Amerykę z powrotem)

Kurtyna
nie zapada,
bo w tym przypadku istnieje tylko
w wyobraźni oszczerców.
Konstanty Ildefons Gałczyński, Zakrycie Ameryki, [w:] tegoż, Teatrzyk Zielona Gęś, Warszawa 2009, s. 119.

Ćwiczenie 3
Zaznacz kolorami fragmenty tekstu, będące informacją:
•o występujących postaciach – na żółto,
•dla scenografa (o dekoracji sceny) – na zielono,
•dla aktora (par e dialogowe) – na niebiesko,
•dla reżysera – na ﬁoletowo.
żółty 

zielony 

niebieski 

ﬁoletowy 

TEATRZYK „ZIELONA GĘŚ”
ma zaszczyt przedstawić
„ZAKRYCIE AMERYKI”
Scena przedstawia statek Krzysztofa Kolumba, dopływającego do brzegów amerykańskich.
MAJTEK NA MASZCIE
Ziemia! Ziemia!
KRZYSZTOF KOLUMB
(śpi znużony)
MAJTEK NA MASZCIE
Panie Krzysztoﬁe, niech pan wstanie! Zaraz nastąpi odkrycie Ameryki!
KRZYSZTOF KOLUMB
Co? Odkrycie Ameryki? Nie warto. Zakryjcie ją z powrotem.
MAJTEK NA MASZCIE
(zakrywa Amerykę z powrotem)
Kurtyna
nie zapada,
bo w tym przypadku istnieje tylko
w wyobraźni oszczerców.
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 4
Jak myślisz, dla kogo przeznaczone są fragmenty tekstu, które zapisano pismem pochyłym
(kursywą)? Czy w przedstawieniu powinny zostać wypowiedziane na głos? Jeśli tak, to kto
powinien je wygłosić? Uzasadnij swoją wypowiedź i zapisz ją tutaj lub w zeszycie.

Uzupełnij

Ćwiczenie 5
Pracujcie w zespołach o przeciwstawnych poglądach:
zespół I przekonany o tym, że warto było odkryć Amerykę;
zespół II przekonany o tym, że nie warto było odkrywać Ameryki.
Przygotujcie się do dyskusji i odpowiedzcie na pytanie:
zespół I: Jakie argumenty przemawiają za tym, że warto było odkryć Amerykę?
zespół II: Jakie argumenty przemawiają za tym, że nie warto było odkrywać Ameryki?
Ciekawostka
Teatrzyk Zielona Gęś to seria humorystycznych scenek, publikowanych przez
Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w czasopiśmie „Przekrój” w latach 1946–1950.
Czytelnicy uwielbiali absurdalny (czyli bezsensowny) humor tych krótkich utworów,
które szybko stały się rozpoznawalne i popularne. Łącznie ukazało się 160 odcinków
teatrzyku.

Ćwiczenie 6
W zespołach realizujących spektakl teatralny sporządźcie notatki na temat:
sposobu, w jaki będzie można przedstawić: statek Kolumba, majtka na maszcie, „zakrycie
Ameryki z powrotem”;
potrzebnych dekoracji sceny;
kos umów postaci (możecie naszkicować propozycje strojów);
rekwizytów (możecie je wymienić, opisać lub naszkicować);
aktorów (płeć, wiek);
zapowiedzi przedstawienia (ton zapowiedzi: poważny, żartobliwy, podniosły…);
oświetlenia;
ruchu na scenie.

Uzupełnij

Ćwiczenie 7
Przygotujcie i przedstawcie w grupach scenki pt. „Zakrycie Ameryki”.
Ćwiczenie 8
Dióscoro Teóﬁlo Puebla Tolín, Pierwsze lądowanie Kolumba na brzegu Nowego Świata w San
Salvador, 1862, Biblioteka Kongresu w Waszyngtonie
domena publiczna

Ćwiczenie 9
Przypomnij sobie dowolne wydarzenie historyczne, które wywarło znaczący wpływ na dzieje
świata. Wyobraź sobie, że miało ono zupełnie inny przebieg niż w rzeczywistości. Jak mogłoby
to wpłynąć na inne wydarzenia? Napisz krótkie opowiadanie, w którym przedstawisz swój tok
rozumowania.

Uzupełnij

O Układzie Słonecznym

licencja: CC 0

Ćwiczenie 1
Uporządkuj nazwy planet Układu Słonecznego, zaczynając od planety położonej najbliżej
Słońca. Możesz skorzystać z poniższej podpowiedzi. Ułożenie planet obrazuje poniższy szyfr
liczby liter lub głosek w ich nazwach.7 liter5 liter4 głoski4 litery5 głosek6 liter4 litery6 liter
Mars



Jowisz



Ziemia



Saturn



Uran



Wenus



Neptun



Merkury



Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 2
Przyjrzyj się zdjęciu tellurium – modelu ruchów Ziemi i innych planet naszego Układu
Słonecznego wraz z księżycami wokół Słońca. Jakie elementy rozpoznajesz? Napisz krótką
notatkę na ten temat tutaj lub w zeszycie.

Tellurium
Craig McHugh, licencja: CC BY-SA 4.0

Uzupełnij

Ćwiczenie 3
Czy wiesz, która planeta nazywana jest Błękitną Planetą, a która Czerwoną Planetą? Dlaczego
przypisuje im się takie nazwy? Poszukaj odpowiedzi na te pytania w różnych źródłach
informacji.

Fascynujący Układ Słoneczny

Filozof prezentujący model Układu Słonecznego
Joseph Wright of Derby, Filozof prezentujący model Układu Słonecznego, 1766, olej na płótnie, domena publiczna

Ćwiczenie 4
Przyjrzyj się obrazowi Josepha Wrighta. Przedstawia osoby uczestniczące w wykładzie
o Układzie Słonecznym. Czy wiesz, gdzie znajduje się źródło światła? Jaki obiekt symbolizuje?

Uzupełnij

Ćwiczenie 5
Przeczytaj komentarz do obrazu Josepha Wrighta. Czego nie dowiemy się z tego opisu?

“

Joseph Wright przedstawia współczesną mu scenę wykładu
naukowego. Filozof, ubrany w czerwony płaszcz, demonstruje
funkcjonowanie Układu Słonecznego z wykorzystaniem modelu
planetarium. Lampa naftowa (jej słoik widoczny jest za łokciem
chłopca), imituje jasne promienie słoneczne. Dziewczynka wskazuje
na Saturna, na którego powierzchnię rzuca cień jego księżyc. Może to
sugerować, że przedmiotem demonstracji są przyczyny i skutki

zaćmienia. Światło na obrazie podkreśla rangę nauki i uwypukla
sytuację obserwacji. Oświetla twarze uczestników pokazu. Widzimy
dzięki temu ich reakcje i domyślamy się odczuć wywołanych
wykładem.
(Na podstawie:
http://www.derbymuseums.org/joseph‐wright‐gallery/)
Ćwiczenie 6
Przepisz i uzupełnij podane zdania. Możesz to zrobić tutaj lub w zeszycie.

Joseph Wright namalował pokaz modelu...
Lampa w środku to ..., blaszane obręcze imitują ..., a metalowe kulki ...
Pokaz obserwuje... osób zgromadzonych wokół modelu.
Najjaśniejsze są twarze..., ponieważ znajdują się najbliżej...
Z prawej strony w tle widać...

Uzupełnij

Ćwiczenie 7
Przerysuj do zeszytu tabelę i uzupełnij ją informacjami na temat czterech charakterystycznych
postaci przedstawionych na obrazie.

Postać

Jak wygląda, jak jest ubrana,
w jakim jest wieku?

Co robi podczas pokazu?

Ćwiczenie 8
Zastanówcie się i porozmawiajcie.
Jaki jest nastrój obrazu i co go tworzy?
Zwróćcie uwagę na wyraz twarzy postaci, ich postawę ciała. Czy te osoby są
zainteresowane wykładem?
Jaką rolę w pokazie odgrywa światło?
Ćwiczenie 9
Zapisz w kilku zdaniach swoje odczucia związane z obrazem.

Uzupełnij

Zatoka odkrywców

Urcomunicacion, licencja: CC BY-SA 3.0

Ćwiczenie 1
Co jest potrzebne, aby dokonać odkrycia? Wybierz trzy najważniejsze spośród podanych
przykładów i uzasadnij swój wybór.
praca
pytanie
obserwacja
przypadek
poszukiwania
geniusz
szczęście
upór
sprzęt
pieniądze
pomysł
wiedza
potrzeba

Uniwersytet Wrocławski,

Ćwiczenie 2
Przepisz do zeszytu wybraną myśl i wytłumacz, jak ją rozumiesz.

Człowiek genialny nie myli się; jego pomyłki są zamierzone, są bramą prowadzącą do
odkryć. James Joyce
Odkrycie polega na tym, aby zobaczyć to, co wszyscy widzieli, i pomyśleć to, czego nie
pomyślał nikt. Albert Szent-Gyorgi
Narodziny nowego zazwyczaj poprzedza jakieś banalne wydarzenie z życia. Newton
spostrzegł spadające jabłko, James Wa zaobserwował, jak kipi woda w kociołku,
Roentgenowi zmętniała klisza fotograﬁczna. Ale wszyscy ci ludzie mieli wiedzę tak
rozległą, że umieli z banalnych zdarzeń wyciągnąć rewelacyjne wnioski. Aleksander
Fleming
Jedyny sposób, by odkryć granice możliwości, to przekroczyć je i sięgnąć po niemożliwe.
Arthur C. Clarke

Ćwiczenie 3
Podane wyrazy skojarz z odkrywcami.
jabłko

Louis Pasteur

Ziemia i Słońce

Mikołaj Kopernik

szczepionki

Maria Skłodowska-Curie

rad i polon

Isaac Newton

Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 4
Od jakich nazwisk lub imion zostały utworzone podane nazwy? Poszukaj znaczenia
nieznanych pojęć w słowniku wyrazów obcych.
hektopaskal

Alessandro Volta – włoski badacz
zjawisk elektrycznych.

wolt

Amerigo Vespucci – włoski kupiec,
nawigator, podróżnik morski.

pasteryzacja

Louis Pasteur – francuski chemik
i prekursor mikrobiologii.

daltonizm

John Dalton – angielski ﬁzyk, chemik
i meteorolog.

Ameryka

Blaise Pascal – francuski ﬁlozof
i matematyk.

Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 5
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 6
Czy wiesz, czym odkrycie różni się od wynalazku? Zastanów się, a potem zapisz swoje
spostrzeżenia tutaj lub w zeszycie. Podaj przykłady każdego z nich.

Uzupełnij

Ćwiczenie 7
Oto przykłady ważnych odkryć i wynalazków. Przerysuj do zeszytu poniższą tabelę i ją
uzupełnij. Skorzystaj z różnych źródeł informacji.

Odkrycie

Odkrywca

penicylina

Wynalazek

Wynalazca

żarówka

teoria ewolucji

Alexander Bell

Robert Koch

Vasco da Gama

piorunochron

Gutenberg

Źródło: a. nn., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 8
Dopasuj objaśnienia do odpowiednich związków frazeologicznych. Ułóż zdania z podanymi
związkami.

epokowe odkrycie

żartobliwie: urządzenie trudne do
obsługi, ale również takie, które może
czynić szkody

wiekopomny wynalazek

godny pamiętania, zachowania na wieki
w pamięci, nieśmiertelny

odkrycie Ameryki

takie, które wywarło wielki wpływ na
coś, przełomowe, wybitne

diabelski wynalazek

ironicznie: coś oczywistego, o czym
wszyscy od dawna wiedzą

Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ciekawostka
Czy można rzucić uchem? Albo cisnąć okiem? Nie... ale można za to rzucić okiem, czyli
spojrzeć. W języku polskim są pewne stałe związki wyrazowe, w których nie można
zamieniać poszczególnych wyrazów, bo zmienia się ich całe znaczenie. Nazywamy je
związkami frazeologicznymi.
Ćwiczenie 9
Przygotujcie wystawę pt. „Najwięksi odkrywcy i ich odkrycia”.

Słowa ponad regułami

licencja: CC 0

Ćwiczenie 1
Obejrzyjcie zdjęcia prezentujące naukowców podczas pracy. Zgromadźcie słownictwo
opisujące ich cechy charakteru oraz emocje towarzyszące pracy nad odkryciami naukowymi.

Uzupełnij



Nikola Tesla w swoim laboratorium w Colorado Springs
Nikola Tesla w swoim laboratorium w Colorado Springs, 1899, domena publiczna[online], dostępny w internecie:
h p://wellcomeimages.org/indexplus/image/M0014782.html [dostęp 1.09.2015 r.]

Ćwiczenie 2
Nazwij emocje wyrażone w związkach wyrazowych:
oblać się zimnym potem;
włosy stają na głowie;
być bladym jak ściana;
czuć mdłości;
złamana kariera;
czuć coś przez skórę.

Uzupełnij

Ćwiczenie 3
Wysłuchaj recytacji wiersza Wisławy Szymborskiej pt. „Odkrycie”, a następnie przeczytaj ten
utwór. Zwróć uwagę na to, kto może być osobą mówiącą w wierszu. Co o niej wiemy?
Film dostępny pod adresem https://zpe.gov.pl/a/DGXsiwpLY
Contentplus.pl sp. z o.o., tylko do użytku edukacyjnego

Wisława Szymborska, Odkrycie Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., tylko do użytku
edukacyjnego.

Mariusz Kubik, fotograﬁa barwna, licencja: CC BY 3.0

Wisława Szymborska
1923 – 2012
Polska poetka, laureatka Nagrody Nobla w dziedzinie literatury (1996). Magda Umer
napisała o niej: „Nie tylko poetka, lecz także ﬁlozof i mędrzec. Często w jednym jej zdaniu
odnajduję coś, o czym myślę pół życia. Czytam i dziękuję, że dane są mi te zdania, klucze
otwierające tyle pozamykanych drzwi”.

“

Wisława Szymborska

Odkrycie
Wierzę w wielkie odkrycie.
Wierzę w człowieka, który dokona odkrycia.
Wierzę w przestrach człowieka, który dokona odkrycia.
Wierzę w bladość jego twarzy,
w mdłości, w zimny pot na wardze.
Wierzę w spalenie notatek,
w spalenie ich na popiół,
w spalenie co do jednej.
Wierzę w rozsypanie liczb,
w rozsypanie ich bez żalu.

Wierzę w pośpiech człowieka,
w dokładność jego ruchów,
w nieprzymuszoną wolę.
Wierzę w utłuczenie tablic,
w wylanie płynów,
w zgaszenie promienia.
Twierdzę, że to się uda
i że nie będzie za późno,
i rzecz rozegra się w nieobecności świadków.
Nikt się nie dowie, jestem tego pewna,
ani żona, ani ściana,
nawet ptak, bo nuż wyśpiewa.
Wierzę w nieprzyłożoną rękę,
wierzę w złamaną karierę,
wierzę w zaprzepaszczoną pracę wielu lat.
Wierzę w sekret zabrany do grobu.
Szybują mi te słowa ponad regułami.
Nie szukają oparcia w jakichkolwiek przykładach.
Moja wiara jest silna, ślepa i bez podstaw.
Wisława Szymborska, Odkrycie, [w:] tejże, x, Warszawa 1970, s. 112.

Ćwiczenie 4
Porozmawiajcie w grupach o tym, jak rozumiecie wiersz Wisławy Szymborskiej. Następnie
zaprezentujcie swoje przemyślenia na forum klasy.
Grupa I: W jakie zachowania odkrywcy wierzy osoba mówiąca w wierszu? Wskażcie
odpowiednie cytaty i wytłumaczcie własnymi słowami.
Grupa II: Na czym oparta jest wiara osoby mówiącej w wierszu? Wskażcie odpowiedni
cytat.
Grupa III: Czy osoba mówiąca w wierszu jest optymistą, czy pesymistą? Poprzyjcie swoje
zdanie argumentami.
Grupa IV: Jaki inny tekst, zaczynający się od słów: „Wierzę...”, przypomina wiersz Wisławy
Szymborskiej? Na czym polega podobieństwo między oboma tekstami? Podajcie dwa
przykłady.
Ćwiczenie 5
Odpowiedz w kilku zdaniach na pytanie, co powinno cechować naukowca i jego pracę, żeby
świat był bezpieczny.
Ciekawostka
Albert Einstein tak skomentował swoją rolę w skonstruowaniu bomby atomowej: „Gdybym
tylko wiedział, powinienem był zostać zegarmistrzem”.

Ćwiczenie 6
Podajcie inne przykłady odkryć oraz ich skutków pozytywnych i negatywnych.

Odkrycie

Skutek pozytywny

Skutek negatywny

rozszczepienie
atomu

źródło taniej i czystej
energii

bomba atomowa, choroba
popromienna

Ćwiczenie 7
Spróbujcie wyjaśnić, od czego zależy, czy odkrycie będzie służyło ludzkości.
Ciekawostka
Wilhelm Conrad Roentgen otrzymał kiedyś list, w którym pewien pan prosił go
o przysłanie kilku promieni i instrukcji ich użycia, ponieważ nie ma czasu, by przyjechać
do uczonego osobiście. Roentgen odpowiedział: „W tej chwili nie mam, niestety,
promieni. Pragnę przy tym zauważyć, że ich wysyłka to nadzwyczaj skomplikowana
sprawa. Już łatwiej będzie panu przysłać mi swoją klatkę piersiową”.

Od sylaby do zdania

licencja: CC 0

Przygoda z sylabami zaczyna się już w przedszkolu. To wtedy dzieci uczą się dzielić wyrazy
na mniejsze części, recytując wierszyki lub śpiewając piosenki. Sylaby to podstawowe
części wyrazu. Przypomnisz sobie dziś o nich najważniejsze informacje.

Ćwiczenie 1
Marcel i Lena wrócili z wakacji. Teraz muszą rozpakować plecaki, w których jest mnóstwo
różnych rzeczy. Pomóż im, wiedząc, że nazwy rzeczy Marcela są jedno- i czterosylabowe, Leny
dwu- i trzysylabowe.
Rzeczy Leny
czepek

Rzeczy Marcela

kamyki

sandały

płetwy

latawiec

bidon

okulary
miś

but
muszelki

deskorolka

parasolka

materac

piłka

notes

koc

karimata

kąpielówki
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 2
Tutaj lub w zeszycie wypisz z podanych wyrazów jak najwięcej jednosylabowych
rzeczowników, które się w nich ukryły.
policzek, przesłuchanie, okładka, plaster, prorok, porzeczka, człowiek, kotara, krasnal, pasta,
powieść

Uzupełnij

Ciekawostka
W języku polskim spółgłoski nie tworzą sylab, czyli są niesylabiczne. Do wyjątków należą
słowa takie jak: pst, brr itp., w których elementem sylabicznym są spółgłoski s i r.
W niektórych językach słowiańskich, np. w języku czeskim, spółgłoski mogą tworzyć
sylaby. Wyrazy čtvrt – ćwierć, vlk – wilk są jednosylabowe – sylabę tworzą tu spółgłoski
r i l.

Ćwiczenie 3
Zapisz tutaj lub w zeszycie wszystkie samogłoski, które występują w języku polskim.

Uzupełnij

Ćwiczenie 4
Podziel wyrazy na sylaby. Możesz to zrobić tutaj lub w zeszycie.Ile sylab jest w każdym zdaniu?
Ciocia Celina ciągnie kota za ogon.
Dziadek Ignacy kopie kamień.
Babcia Basia głośno siorbie kisiel.

Uzupełnij

Ćwiczenie 5
Zaznacz na niebiesko sylaby, w których literka „i” pełni funkcję samogłoski, na żółto – wyrazy,
w których literka „i” pełni funkcję zmiękczenia.
niebieski 

żółty 

Cio - cia Ce - li - na ciąg - nie kota za ogon.
Dzia - dek I - gna - cy ko - pie ka - mień .
Bab - cia Ba - sia głoś - no sior - bie ki - siel .
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 6
W ciągu trzech minut wymyśl jak najwięcej wyrazów, które będą pasowały do poniższych
schematów. Kto ułoży najwięcej wyrazów, wygrywa.

Ćwiczenie 7
Znajdź podane wyrazy w słowniku ortograﬁcznym i wskaż miejsca poprawnego ich
przenoszenia, dzieląc je na sylaby.
Hanna,
lekki,
poddany,
nadruk,
przedsprzedaż,
kropka,
auto,
Europa,
Maurycy,
reumatyzm.

Uzupełnij

Ćwiczenie 8
Przypomnij sobie zasady przenoszenia wyrazów i uzupełnij tekst wyrazami z ramki.
Miejsca przenoszenia wyrazów to granice między
1. Nie wolno dzielić wyrazów

, np. chrzą-szcz.

2. Nie wolno dzielić liter oznaczających jedną
3. Jeśli na granicy dwóch

. Zasady są proste:

, np. pąc-zek.

znajduje się kilka

(np. pasta), to granicę można

wyznaczyć w dowolnym miejscu, byleby w kolejnej linijce znalazła się chociaż jedna
spółgłoska: pa-sta, pas-ta, ale nie past-a.
4. Bywają wyrazy, które można podzielić tylko w jeden określony sposób, np. przed-miot, państwo. W

będzie to wyraźnie zaznaczone: przed●miot, pań●stwo albo przed/miot,

pań/stwo.
5. Jeśli na granicy dwóch sylab znajdują się dwie identyczne

, to koniecznie trzeba je

rozdzielić, np. wan-na.
6. Nie wolno dzielić połączeń

: eu, au (które czytamy: eł, ał), np. poprawnie: Eu-ro-

pa, au-to.
jednosylabowych
spółgłosek

sylab

samogłosek

spółgłoski
sylabami

Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

słowniku ortograﬁcznym

głoskę

Słyszymy głoski, piszemy litery

licencja: CC 0

Język jest bardzo skomplikowanym systemem znaków. Początkowo były to tylko znaki mowy,
z czasem pojawiły się także znaki pisma. Kiedy mówisz, posługujesz się głoskami, czyli
najmniejszymi dźwiękami mowy. Kiedy piszesz, wykorzystujesz litery, czyli umowne znaki
pisma o określonych kształtach.
Ćwiczenie 1
Przeczytaj wiersz Juliana Tuwima pt. „Abecadło”. O czym jest mowa w utworze: o literach czy
o głoskach? Uzasadnij odpowiedź.

“

Julian Tuwim

Abecadło
Abecadło z pieca spadło,
O ziemię się hukło,
Rozsypało się po kątach,
Strasznie się potłukło:
I – zgubiło kropeczkę,
H – złamało kładeczkę,
B – zbiło sobie brzuszki,
A – zwichnęło nóżki,
O – jak balon pękło,

aż się P przelękło,
L – do U wskoczyło,
T – daszek zgubiło,
R – prawą nogę złamało,
S – się wyprostowało,
W – stanęło do góry dnem
i udaje, że jest M.
Julian Tuwim, Abecadło, [w:] tegoż, x, x x.

Ćwiczenie 2
Przypomnijcie sobie czas, kiedy poznawaliście litery. Musieliście zapamiętać ich kształt. Być
może pomagały wam w tym skojarzenia, np.:
A – wygląda jak drabina
E – przypomina grzebień
Wybierzcie pięć dowolnych liter z polskiego alfabetu i zaproponujcie skojarzenia, które
ułatwią naukę waszym młodszym kolegom i koleżankom. Możecie przygotować kolorowe
plansze i dać je którejś z klas pierwszych w waszej szkole.
Ciekawostka
Najbardziej powszechnymi w Europie są alfabety stworzone na bazie alfabetu łacińskiego
(np. we Francji, Niemczech, Czechach, Hiszpanii, Szwecji) i cyrylickiego (np. w Rosji,
Bułgarii, na Ukrainie). Te podstawowe systemy pisma dostosowywano przez wieki do
głosek istniejących w danym języku.
W Polsce posługujemy się nieco zmodyﬁkowanym alfabetem łacińskim.



Alfabet grecki
licencja: CC 0

Ćwiczenie 3
Przyjrzyj się alfabetom: greckiemu, cyrylicy oraz arabskiemu. Czy dostrzegasz między nimi
podobieństwa? Które z nich są podobne do siebie, a które się różnią?

Ćwiczenie 4
Przyjrzyjcie się wierszowi pt. „Abecadło”. Czy po zmianie alfabetu z polskiego na cyrylicę
wiersz nadal ma sens? Uzasadnijcie odpowiedź.
Abecadło z pieca spadło,
O ziemię się hukło,
Rozsypało się po kątach,
Strasznie się potłukło:
И – zgubiło kropeczkę,
Х – złamało kładeczkę,
Б – zbiło sobie brzuszki,
A – zwichnęło nóżki,
O – jak balon pękło,
aż się П przelękło,
Т – daszek zgubiło,
Л - do У wskoczyło,
С – się wyprostowało,
Р – prawą nogę złamało,
В – stanęło do góry dnem
i udaje, że jest M.

Ćwiczenie 5
Odnajdź podane słowa w słowniku ortograﬁcznym. Wpisz w wolne miejsce, jaki wyraz
znajduje się przed, a jaki po wybranym słowie.
cebula
marchewka
burak
szczaw

Uzupełnij

Ćwiczenie 6
Uzupełnij wniosek.
Wyrazy w słowniku są ułożone w porządku

. O miejscu decyduje

je litera.
pierwsza

ostatnia

alfabetycznym

Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

literowym

kolejna

numerycznym

różniąca

Ćwiczenie 7
Policz litery i głoski w podanych wyrazach według wzoru.
Wyraz

Litery

Głoski

chusteczka

c-h-u-s-t-e-c-z-k-a 10

ch-u-s-t-e-cz-k-a 8

grządka
ciasto
szelest
książę
pieniądz
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 8
Wypisz głoski zapisywane za pomocą dwóch liter (tzw. dwuznaków).

Uzupełnij

Jak powstają dźwięki mowy?

licencja: CC 0

Ćwiczenie 1
Przeczytaj uważnie opis powstawania dźwięków mowy i przyjrzyj się rysunkowi budowy
narządów mowy. Zwróć uwagę na to, ile części aparatu mowy bierze udział w powstawaniu
dźwięku.
Aby powstały dźwięki mowy, potrzebny jest sprawny układ oddechowy. Zanim coś powiesz,
musisz nabrać powietrza. Podczas wdechu wiązadła głosowe są szeroko rozsunięte i nie
wydają żadnego dźwięku. W fazie wydechu strumień powietrza jest pompowany przez
tchawicę do umieszczonych w krtani, zbliżonych do siebie strun (wiązadeł głosowych), które
zaczynają drgać – jak struny w gitarze. Następnie powietrze wpada do jamy gardłowej. Zaraz
za językiem, nad krtanią znajduje się ruchoma chrząstka – klapka bezpieczeństwa, która chroni
tchawicę (i płuca) przed wpadnięciem pokarmu lub płynu. Kiedy mówisz i jesz jednocześnie,
chrząstka może nie zdążyć zasłonić tchawicy i wtedy się krztusisz.
Z jamy gardłowej, w zależności od pozycji języczka, powietrze wędruje do jamy ustnej albo do
jamy ustnej i nosowej. W jamie ustnej znajduje się wiele miejsc artykulacji, które uczestniczą
w powstawaniu dźwięków. Są to kolejno: język i podniebienie, dziąsła, zęby i wargi.
Każdy człowiek ma specyﬁczną barwę głosu, którą łatwo odróżnić. Kobiety i dzieci mają
zazwyczaj głos wyższy, a mężczyźni niższy.

A – głośnia ze strunami głosowymi, B – jama gardłowa, C – języczek, D – podniebienie miękkie, E –
podniebienie twarde, F – dziąsła, G – zęby, H – wargi
Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0

Ćwiczenie 2
Przyjrzyj się w lusterku swoim narządom mowy. Nazwij te, które możesz zobaczyć.
Ciekawostka
Mężczyźni mają na szyi wyraźnie widoczną pod skórą wystającą chrząstkę, tzw. jabłko
Adama. Według legendy to pozostałość po grzechu pierworodnym. Kiedy Adam zjadł
zakazany owoc z drzewa poznania dobra i zła, kawałek jabłka utkwił mu w gardle.
Ćwiczenie 3
Patrząc w lusterko, wymów wszystkie samogłoski. Na podstawie obserwacji uzupełnij
wnioski.
Przy wymawianiu samogłoski

usta są najbardziej zaokrąglone.

Najszerzej otwiera się usta, wymawiając samogłoskę
„Uśmiechasz się”, gdy wypowiadasz samogłoskę
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

.
.

Ćwiczenie 4
Patrząc w lusterko, wymów spółgłoski: s, b, r, ch, w. Na podstawie obserwacji uzupełnij
wnioski.
Powietrze przeciska się przez zbliżone wargi podczas wymawiania spółgłoski
.
Język wprawiasz w drgania, gdy wymawiasz spółgłoskę
Podczas wymawiania spółgłoski
szczelinę.
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

.

czubek języka i przednie zęby tworzą

To, co najważniejsze

Robaczki świętojańskie
Takuma Kimura, licencja: CC BY-SA 2.0

Ćwiczenie 1
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 2
Sformułuj własną myśl według wzoru:

Jestem z tych, którzy wierzą, że Nauka jest czymś bardzo pięknym.
Maria Skłodowska-Curie
Jestem z tych, którzy…

Uzupełnij

Ćwiczenie 3
Przeczytaj fragment opowieści Ewy Curie. Zwróć uwagę na wartości, które przyświecają Marii
i Piotrowi w ich codziennym życiu.

“

Ewa Curie

Robaczki świętojańskie
Maria tymczasem w dalszym ciągu przerabia, kilogram za
kilogramem, tony odpadków smółki uranowej […]. Dzięki nadludzkiej
cierpliwości jest w ciągu czterech lat jednocześnie ﬁzykiem
i chemikiem, inżynierem, majstrem i wyrobnikiem. Dzięki pracy jej
mózgu i jej mięśni znajdują się na stołach szopy związki coraz to
bardziej aktywne, coraz bogatsze w rad.
Zbliża się do celu. Już minął czas, kiedy stojąc w kłębach dymu na
podwórzu, pilnowała ciężkich kotłów z wrącymi masami. Teraz
nadchodzi okres oczyszczania […] roztworów silnie radioaktywnych.
Ale ubóstwo urządzeń więcej niż kiedykolwiek przeszkadza
w robocie. Trzeba by mieć koniecznie nadzwyczaj czyste
pomieszczenie, aparaty najdokładniej zabezpieczone przed kurzem
i zmianami temperatury. W szopie zaś, otwartej dla wszystkich
wiatrów, unoszą się pyłki węgla i żelaza, ku rozpaczy Marii wciąż
przedostając się do rozczynów, oczyszczonych z takim staraniem.
Serce jej się ściska na widok tych codziennych drobnych nieszczęść,
które tyle ją kosztują czasu i siły. Piotr jest już tak zmęczony tą
nieustanną walką, że byłby niemal gotów ustąpić. […]
Czy – skoro przeszkody są tak wielkie, nie byłoby rozsądniej
powrócić później w jakichś lepszych warunkach do tej pracy? […] Już
nie może patrzeć na to, jak nędznymi rezultatami okupuje Maria swój
olbrzymi wysiłek. Doradza jej „zawieszenie broni”.
Ale nie wziął w rachubę charakteru żony, Maria chce wydzielić rad,
więc go wydzieli. […] W czterdzieści pięć miesięcy od chwili, gdy
małżonkowie Curie ogłosili światu prawdopodobieństwo istnienia

radu, Maria odniesie wreszcie w r. 1902 zwycięstwo w tej
lichwiarskiej walce: wydzieli jeden decygram czystego radu […].
Jest dziewiąta wieczór, Piotr i Maria znajdują się w swoim domku przy
bulwarze Kellermanna 108, gdzie mieszkają od r. 1900. […]
Stary doktor Curie już odszedł do siebie na górę. Maria wykąpała
i położyła córkę, przesiedziawszy potem długą chwilę obok jej
łóżeczka. To jest „rytuał”. Irena, jeśli matki nie ma przy niej
wieczorem, gdy zasypia, póty ją będzie nieznużenie wzywać owym
osobliwym mianem „Mé”, które dla nas obu na zawsze zastąpi imię:
„Mama”, póki się Maria nie podda uporowi swego czteroletniego
tyrana. I dopiero gdy jej równy oddech dziecka powie, że mała
zasnęła, schodzi z powrotem do Piotra, który już się niecierpliwi. […]
Maria siada, robi parę ściegów przy obrąbku nowego fartuszka Ireny.
Jej zasadą jest nie kupować nigdy gotowych ubrań dla małej: uważa, że
są niewygodne i przeładowane ozdobami […].
Lecz tego wieczoru nie może skupić uwagi na szyciu.
Wstaje zdenerwowana.
– Gdybyśmy tam poszli na chwilę? – pyta nagle z akcentem prośby,
zupełnie zresztą zbytecznej, gdyż Piotr płonie taką samą, jak ona,
chęcią powrotu do szopy, którą opuścili zaledwie przed dwiema
godzinami.
Rad – kapryśny, jak żywa istota, zniewalający, jak miłość – wzywa ich
ku swej siedzibie, ku ubogiemu ich laboratorium.
Przez cały dzień ciężko pracowali i najrozsądniej byłoby teraz
położyć się, odpocząć. Ale Piotr i Maria nie zawsze bywają rozsądni,
jak wiadomo. Kładą płaszcze, zawiadamiają dr Curie o swej
„wyprawie” — i wymykają się szybko. Idą pieszo, pod rękę, od czasu
do czasu zamieniając parę słów. […] Piotr otwiera drzwi z klucza.

Skrzypnęły, jak już skrzypiały tysiące razy: co dzień, od lat czterech.
Uczeni znów znaleźli się w królestwie swych marzeń.
– Nie zapalaj światła – mówi Maria. I dorzuca z uśmiechem:
– Pamiętasz, jak kiedyś powiedziałeś mi: „chciałbym, żeby rad miał
ładną barwę”?
Rzeczywistość, która zachwyca Piotra i Marię, od kilku miesięcy, jest
jeszcze nieporównanie piękniejsza od tego naiwnego życzenia. Rad
ma cechę znacznie wspanialszą od „ładnej barwy” – jest świecący!
I w ciemnej szopie, gdzie jego cenne odrobiny w malutkich szklanych
naczyńkach znajdują się – z powodu braku szaf – na stołach, na
półkach przybitych do ściany, ich fosforyzujące, błękitnawe sylwetki
błyszczą, jakby zawieszone w nocnej czerni.
– Patrz... patrz! – szepce Maria.
Robi ostrożnie parę kroków, po omacku znajduje wyplatane kuchenne
krzesło. Siada – w mroku i w ciszy. Dwie twarze zwracają się w stronę
bladych błysków tajemniczych źródeł promieni – w stronę radu; ich
radu! Pochylona, wpatrzona chciwie, Maria przybiera postawę taką,
jaką miała przed godziną, obok łóżeczka swej ślicznej śpiącej
dziewczynki.
Ręka męża z lekka gładzi jej włosy.
Maria zapamięta na zawsze ten wieczór „robaczków świętojańskich”.
Tej bajki.
Uderzony zdumiewającą mocą tych promieni, Piotr zaczyna badać
wpływ radu na organizm zwierząt, współpracując w tym zakresie ze
znamienitymi lekarzami […]. Po krótkim już czasie udaje im się
stwierdzić, że rad, niszcząc chore komórki, leczy […] niektóre guzy
i pewne formy raka. Ta gałąź lecznictwa otrzyma nazwę Curieterapii,
a lekarze francuscy […] pierwsi zaczną ją stosować z dobrymi

wynikami u ludzi, używając do tego tubek z emanacją radową,
których im pożyczają Piotr i Maria Curie.
Rad zatem jest pożyteczny. I to pożyteczny wspaniale!
Łatwo zgadnąć, jaki to ma bezpośredni skutek. Wydobycie nowego
pierwiastka przestaje być sprawą czysto naukową, doświadczalną,
lecz robi się koniecznością, która ma np. na celu dobro człowieka. […]
Którejś niedzieli Piotr rozmawia z żoną […]. Właśnie do cichego
domku przy bulwarze Kellermanna nadszedł list ze Stanów. Uczony
przeczytał go uważnie, położył na biurku i mówi:
– Musimy się zastanowić przez chwilę nad naszym radem. Jest już
dziś rzeczą zupełnie pewną, że jego produkcja szeroko się rozwinie.
Oto np. list z Buffalo: chcą tam uruchomić fabrykę i proszą mnie
o wskazówki techniczne.
– No więc? – pyta Maria, nie zdradzając żywszego zainteresowania.
– Więc mamy do wyboru dwie drogi. Albo podać im bez wszelkich
zastrzeżeń wyniki naszych prac, włącznie z metodą wydzielania
czystego radu –
Maria potakuje machinalnie i z roztargnieniem mówi:
– Oczywiście. –
– albo – kończy Piotr – możemy uważać się za właścicieli: za
„wynalazców” radu. I zanim podamy do wiadomości metodę, za
pomocą której go otrzymałaś, opatentujemy ją, aby sobie zapewnić
prawo do udziału w zyskach z tej produkcji w całym świecie.
Mówi to wszystko starannie i dokładnie, usiłując jak najobiektywniej
przedstawić sytuację. A że mimo woli przy słowach: „opatentować”
i „zapewnić sobie prawo” jego głos nabiera pewnego akcentu niechęci
i wzgardy, to już nie jego wina...

Maria zastanawia się przez chwilę.
– Nie – odpowiada. – To byłoby sprzeczne z duchem nauki.
Poważna twarz Piotra rozjaśnia się. Lecz, aby już całkiem być
w zgodzie z sumieniem, nalega:
– Ja też tak myślę... jednak nie chciałbym, abyśmy tę decyzję powzięli
lekkomyślnie. Jesteśmy w ciężkich warunkach i wydaje się, że zawsze
już tak będzie. Mamy córkę, możemy mieć więcej dzieci. Taki patent
– to i dla nich i dla nas majątek. Duży majątek! To zapewnienie
wygodnego życia, pozbycie się trosk, ciężkiej zarobkowej pracy...
I wreszcie z uśmiechem a zarazem i z westchnieniem wspomina
jeszcze o czymś. O jedynej rzeczy, której mu jest się strasznie ciężko
wyrzec:
– To także możliwość posiadania pięknego laboratorium.
Oczy Marii nabierają wyrazu natężonej uwagi. W skupieniu rozpatruje
kwestię tej materialnej nagrody za pracę i prawie natychmiast ją
odrzuca:
– Fizycy zawsze ogłaszają bez wszelkich zastrzeżeń wyniki swych
badań. Fakt, że nasze odkrycie ma przed sobą także i handlową
przyszłość, jest zbiegiem okoliczności, z którego nie wolno nam
korzystać. Jeśli zaś rad ma służyć jako środek leczniczy, tym bardziej
nie wydaje mi się możliwe, abyśmy zarabiali na nim.
Nie usiłuje zresztą wcale przekonać męża: wie, że tylko przez
sumienność wspomniał o owym patencie. I wie, że słowa, które oto
wypowiedziała z głębi przekonania, są wykładnikiem przekonań ich
obojga, ich niezachwianej wiary w istotę roli, jaka jedynie przystoi
uczonemu.
[…] Oto uczynili już wybór pomiędzy bogactwem a ubóstwem – na
zawsze. Wieczorem wrócą zmęczeni, z naręczami listowia i polnych

kwiatów.
Ewa Curie, Robaczki świętojańskie, [w:] tejże, Maria Curie, tłum. Hanna Szyllerowa, Warszawa 1979.

Źródło: a. nn., licencja: CC BY 3.0.

Maria Salomea Skłodowska-Curie
7.11.1867–4.07.1934
Światowej sławy uczona pochodzenia polskiego. Mieszkała we Francji. Była pierwszym
profesorem‐kobietą na Sorbonie. Odkryła dwa nowe pierwiastki: polon (nazwany tak ze
względu na pochodzenie Marii) i rad. Dwukrotnie została wyróżniona Nagrodą Nobla za
osiągnięcia naukowe. Pierwszy raz w 1903 r. w dziedzinie ﬁzyki, wraz z mężem Piotrem
Curie, za badania nad zjawiskiem promieniotwórczości, a drugi raz w 1911 r.
w dziedzinie chemii za wydzielenie czystego radu.
Córka Marii i Piotra Irena Joliot‐Curie także otrzymała, wraz ze swoim mężem, Nagrodę
Nobla.
Ćwiczenie 4
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 5
Przedstaw głównych bohaterów tekstu „Robaczki świętojańskie”. Jacy pojawiają się tu
bohaterowie epizodyczni? Kim oni są dla głównych bohaterów?

Ćwiczenie 6
Jakie cechy charakteru Marii Skłodowskiej-Curie pomogły jej w dokonywaniu odkryć? Zapisz
nazwy cech tutaj lub w zeszycie.

Uzupełnij

Ćwiczenie 7
O jakim odkryciu opowiada tekst? Jakie miało ono pozytywne skutki dla ludzi?
Ćwiczenie 8
Podziel tekst pt. „Robaczki świętojańskie” na trzy części. Każdą z nich zaznacz w tekście innym
kolorem. Następnie nadaj tym częściom tytuły i zapisz je tutaj lub w zeszycie.

Uzupełnij

Ćwiczenie 9
Przyjrzyj się ilustracji do tekstu. Którego fragmentu opowiadania dotyczy komiks? Czy łatwo
byłoby narysować jego dalszą część? Uzasadnij odpowiedź.

Uniwersytet Wrocławski Contentplus.pl,

Ćwiczenie 10
Przyjrzyj się zdjęciu, na którym znajduje się Maria Skłodowska-Curie w otoczeniu
największych uczonych początku XX wieku. Ile wśród nich jest kobiet? Z czego to wynika?

Maria Skłodowska-Curie na konferencji w Solvay w 1911 r. Wśród stojących drugi od prawej to Albert
Einstein
domena publiczna

Ciekawostka

Maria Skłodowska‐Curie jako jedna z pierwszych kobiet uzyskała prawo jazdy i zdobyła
Rysy, była jedną z pierwszych studentek na Sorbonie i pierwszą kobietą profesorem tej
uczelni.
Ćwiczenie 11
Porozmawiajcie o tym, czy to dobrze być dzieckiem uczonych. Zapiszcie swoje wnioski tutaj
lub w zeszycie.

Uzupełnij

Ćwiczenie 12
Aby dowiedzieć się czegoś więcej o Marii Skłodowskiej-Curie, poszukaj informacji
w dostępnych źródłach. Przygotuj plakat o jej osiągnięciach.

Marzenia się spełniają

licencja: CC 0

Ćwiczenie 1
Czy któreś z twoich marzeń się spełniło? Zapisz o tym zdanie – tutaj lub w zeszycie –
korzystając ze wzoru:

czasownik + przymiotnik + rzeczownik
(np. Zobaczyłam piękną Francję.)

Uzupełnij

Ćwiczenie 2
Przyjrzyj się zdjęciu konia trojańskiego. Jak myślisz, do czego służyła ta konstrukcja? Zanotuj
swoje przypuszczenia tutaj lub w zeszycie.

Koń trojański w Muzeum Archeologicznym w Stambule
Deror avi, licencja: CC BY-SA 2.0

Uzupełnij

Ćwiczenie 3
Przeczytaj tekst o spełnionym marzeniu z dzieciństwa Henryka Schliemanna. Zwróć uwagę na
to, jak ułożyły się losy bohatera tego tekstu.

“

Natalia Budzyńska

Skarb mitycznej Troi
Dziś wiadomo z całą pewnością, że Troja nie była tylko
mitycznym miejscem wymyślonym przez Homera. Jednak gdy
Henryk Schliemann, pod koniec XIX wieku, postanowił odszukać
Troję, wszyscy pukali się w czoło. […]

Historia Henryka Schliemanna pokazuje, że warto marzyć i – co
więcej – że warto swoje marzenia realizować, nawet jeśli wydaje nam
się to niemożliwe. Zwykły kupiec, któremu poszczęściło się
w interesach, poświęcił dwadzieścia lat swego życia na
udowodnienie, że mityczna Troja opisywana przez Homera istniała
naprawdę. Od dzieciństwa zafascynowany historią starożytną nigdy
nie porzucił marzeń o wyprawach archeologicznych. […]
Henryk Schliemann chętnie wspominał dzień, gdy dostał od ojca
książkę pt. „Ilustrowana historia świata”. Na jednym z rysunków była
przedstawiona płonąca Troja. Miał wtedy siedem lat i postanowił
odnaleźć to mityczne miasto. No cóż, wyglądało to na zwykłe
chłopięce marzenia, których nikt nie brał poważnie. Jego życie
niczym się specjalnie nie wyróżniało, lata mijały, młody Henryk uczył
się i szybko zaczął pracować. Przejawiał niezwykłe zamiłowanie
i talent do nauki języków obcych. Opracował nawet własną metodę
szybkiego przyswajania sobie nowego języka, bo jak twierdził, nie
miał cierpliwości do długiej i żmudnej nauki. Jako trzydziestolatek
władał już płynnie siedmioma językami: niderlandzkim, angielskim,
francuskim, hiszpańskim, portugalskim, włoskim i rosyjskim. Pracując
w Petersburgu jako przedstawiciel reprezentujący interesy wielu
zachodnioeuropejskich ﬁrm, nie zapomniał jednak o swoich
dziecięcych marzeniach. Teraz przyszła pora na dalszą naukę: szybko
opanował nowogrecki i starogrecki. Mówił, że grecki jest
najpiękniejszym językiem świata, bo jest „językiem bogów”. Nie
minęło kilka lat, kiedy znajomość greckiego bardzo mu się przydała:
zamieszkał w Atenach i ożenił się z Greczynką, piękną i wykształconą
Zoﬁą Engastromenos. Dzięki zarobionym ogromnym pieniądzom
mógł oddać się całkowicie swej pasji – archeologii. […]
Henryk Schliemann nigdy nie studiował archeologii, nie był żadnym
uczonym, ot, zwykły amator, który przez ostatnie dwadzieścia lat
swego życia szukał czegoś, co według ludzi tamtych czasów nigdy nie
istniało. Wydarzenia opisane przez Homera w „Iliadzie” były w opinii

współczesnych tylko legendą, mitologicznym podaniem. Pomysł
Schliemanna traktowano więc jako niegroźny wybryk wariata. On
jednak uważał, że dokładny opis miasta i szerokiej równiny, przez
którą płynęła do morza rzeka Skamander, sugerują, że Homer
umieścił wydarzenia w konkretnym miejscu. Poza tym nazwa Troja
wspominana była w wielu źródłach historycznych przynajmniej do
335 roku, od kiedy po prostu przestała się pojawiać. Schliemann
rozpoczął swe badania w północno‐zachodniej Turcji w 1870 roku.
Przedtem bezskutecznie prowadząc poszukiwania w pobliżu
Bunarbaszi, przypadkowo spotkał pewnego Anglika, Franka Calverta,
który przekonał go do zbadania odległego o 8 km wzgórza Hissarlik.
Schliemann w towarzystwie swej żony oraz stu robotników rozpoczął
wykopaliska, które przyniosły mu sławę. Odkrył, że ma do czynienia
z trwającym kilka tysięcy lat osadnictwem. Ponieważ był amatorem –
choć pełnym entuzjazmu, lecz bardzo niesystematycznym –
niechcący niszczył wiele wykopalisk, nie zapisywał ich i nie badał
zbyt dokładnie. Na szczęście spotkał podobnego sobie entuzjastę,
archeologa Wilhelma Dörpfelda.
Wspólnie odsłonili 9 warstw mitycznej Troi – jak byli obaj przekonani
(do dzisiaj badania wykazały, że tych warstw jest 50!). Troja I była
osiedlem najstarszym, na niej znajdowały się kolejne warstwy, coraz
młodsze. Początkowo Schliemann uważał, że homerycka Troja leży
w warstwie drugiej. W 1873 roku odkopał, jak mniemał, pałac
Priama i prawdziwy skarb: przepiękną złotą biżuterię. Podstępnie,
ukrywając się przed oczami ciekawskich, Schliemann przekazał
kosztowności swojej żonie, która zawinęła je w szal i wyniosła
z terenu wykopalisk. Tureckie władze nie miały o odkryciu zielonego
pojęcia. Opinia publiczna dowiedziała się o tych rewelacjach z prasy,
w której opublikowano zdjęcie Zoﬁi w diademie Heleny trojańskiej.
Wszystko jednak wskazuje na to, że prawdziwa Helena nie nosiła tych
kosztowności, bowiem uczeni stwierdzili, że pochodzą one z okresu
o 1000 lat wcześniejszego niż czasy panowania króla Priama.

Skarb mitycznej Troi
Ćwiczenie 4
Rozwiąż test czytania ze zrozumieniem. W każdym pytaniu jest możliwa jedna właściwa
odpowiedź. Jeśli się pomylisz, spróbuj jeszcze raz.
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ciekawostka
Poliglotą nazywamy człowieka, który potraﬁ komunikować się w wielu językach.
Ćwiczenie 5
Poszukaj w internecie wiadomości na temat Troi. Zapoznaj się z treścią mitu o wojnie
trojańskiej.

Moja wyspa

Wyspa w pobliżu Fidżi
Tavyland, licencja: CC BY-SA 3.0

Ćwiczenie 1
Co to jest wyspa? Napisz swoją deﬁnicję tutaj lub w zeszycie, a następnie porównaj ją z tą,
którą znajdziesz w słowniku języka polskiego. Uzupełnij swój zapis o istotne informacje.

Uzupełnij

Ćwiczenie 2
Narysuj swoją wyspę. Postaraj się, żeby znalazło się na niej to, co najpotrzebniejsze.
Ćwiczenie 3
Porozmawiajcie o tym, bez czego nie wyobrażacie sobie życia na bezludnej wyspie. Co byłoby
wam potrzebne do tego, żeby czuć się dobrze?

Ćwiczenie 4
Zapisz tutaj lub w zeszycie:
tytuł utworu lub nazwisko wykonawcy, którego muzyka towarzyszyłaby ci na wyspie;
tytuł książki, którą warto zabrać ze sobą na wyspę;
pomyśl o innych dziedzinach sztuki i zapisz przykłady dzieł, w otoczeniu których można
się czuć dobrze.

Uzupełnij

Ćwiczenie 5
Przeczytaj fragment utworu Anny Kamieńskiej pt. „Każdy ma do odkrycia własną wyspę”.
Zwróć uwagę na to, o jakich wyspach mówi profesor Szpak.

“

Anna Kamieńska

Każdy ma do odkrycia własną wyspę
Dominik wpatrzył się w model żaglowca stojący na szafce przy biurku
profesora. Był to wspaniały drewniany statek ozdobiony herbami
miast włoskich i hiszpańskich, na pokładzie piętrzyły się beczki.
Widać było balustradki schodów wiodących w dół i na mostek
kapitański. Żagle wydymał niewidzialny oceaniczny wiatr, a na
każdym z nich prężył się czerwony znak, krzyż z tarczą pośrodku. Na
najwyższym maszcie widniała nazwa statku: „Santa Maria”.
– O rany – szepnął Marcin – to przecież statek Krzysztofa Kolumba!
Dobrze byłoby na takim statku popłynąć na swoją własną, wymarzoną
wyspę. Panie profesorze, czy są jeszcze na naszej ziemi takie
nieodkryte, nieznane wyspy? To by dopiero było – odkryć nową
wyspę! Może to byłaby właśnie wyspa szczęśliwa...

– Są takie wyspy... – rzekł profesor, a pięć par oczu szarych, piwnych,
zielonych i burych wpatrywało się w jego oczy niebieściutkie pod
białymi jak śnieg brwiami. – Właśnie piszę książkę o wyspach
odkrytych i nieodkrytych. Co do wysp szczęśliwych, to znany autor
Lukian mówi... Ale cóż będę wam mówił o nieodkrytych wyspach,
skoro każdy z nas ma do odkrycia własną wyspę, swoją, jedyną wyspę.
Ta wyspa leży w naszych źrenicach, wygląda tak, jak chcemy, aby
wyglądał świat. We śnie poruszamy się wśród krajobrazów, które
wydają nam się znajome, chodzimy po ulicach, zaglądamy do wnętrza
domów. Widzimy wtedy naszą wyspę. Czasami świat wydaje nam się
nie taki, jak być powinien, bo porównujemy go z naszą wyspą, jaką
każdy z nas pamięta i nosi w sobie. Czasami zdarza nam się zamyślać,
zagapiać. I wtedy też odpływamy na naszą wyspę. Tak, moi drodzy,
każdy z nas ma własną wyspę.
– Czy te wyspy są prawdziwe? – zapytał rzeczowo Marcin, bo
bynajmniej nie miał ochoty wdawać się w bajki.
Profesor Melchior Szpak wyczytał to samo pytanie we wszystkich
oczach.
– Czy te wyspy są prawdziwe? – pytały także oczy Jacka, Dominika,
Justyny i Urszuli.
– Tak samo prawdziwe, jak my sami. Istnieją tak samo, jak my
istniejemy. I na pewno każdy z nas, gdyby tylko zechciał, mógłby
wszystkich zaprowadzić na tę własną wyspę i pokazać jej tajemnice.
Oczywiście, czasem można zabłądzić i na własnej wyspie. Gdyby były
takie specjalne przewodniki po swojej wyspie na użytek własny i tych,
którzy by na niej zabłądzili...
– Można by zrobić takie przewodniki. I nawet narysować na nich
plany i wszystko, co jest na tej wyspie.
– Naprawdę? – ucieszył się profesor. – Byłoby to bardzo dobrze. Ale
jak to zrobić, kiedy te wyspy są takie niepodobne i właściwie trzeba

by zrobić tyle przewodników, ile ludzi, bo każdy zna najlepiej tylko
własną wyspę, chociaż czasami to nie zna jej zupełnie.
– Jak to nie zna? – oburzył się Dominik. – Ja znam swoją wyspę. Tam...
tam... dzieci mieszkają zawsze z ojcem i matką. I ojcowie nigdzie nie
wyjeżdżają.
– Głupiś! – rzucił Jacek.
Dominik wpatrzył się przestraszonymi oczami w profesora Szpaka.
– Rozumiem – rzekł profesor poważnie. – Tak właśnie jest na wyspie
Dominika i wcale nie musi być tak samo na wyspie Jacka.
– Na mojej wyspie jest całkiem inaczej. Przede wszystkim... wszystko
jest tam bardzo fajne, to znaczy bombowe, to znaczy piękne...
kolorowe...
– A na mojej wyspie – przerwała Justyna. – Och, Niuniuś, może mu
coś potrzeba! – przypomniała sobie nagle.
– Jest w kuchni z Agnieszką. Dzieci bardzo lubią kuchnię – uspokoił ją
profesor. – Już Agnieszka nie da mu zrobić krzywdy. Więc jak to jest
na twojej wyspie?...
– A bo ja wiem? Chyba dobrze. To jest nasza wyspa, moja i Niuniusia...
– A Urszula ma swoją wyspę?
– Pewno, że mam. Ale to tylko moja wyspa, tylko moja, najmojsza,
i tylko ja mam prawo tam być.
– Z dziewczynami tak zawsze! – odezwał się Marcin.
– Pewno, że to nie jest łatwo pokazać komuś swoją wyspę – załagodził
profesor Melchior Szpak. – Nie każdy to potraﬁ. Nawet pisarze,
którzy nic innego nie robią przez całe życie, tylko opisują tę swoją
jedną, jedyną wyspę, jaką widzą we snach i w rozmyślaniach, i ci nie
zawsze zdążą wskazać nam do tych wysp drogę. Wielcy malarze nie

robią nic innego, tylko malują swoje lądy i morza, łąki, doliny i góry,
twarze ludzkie stare i młode, piękne i brzydkie, malują barwy swojego
nieba, swojej pogody, swoich chmur. Świat nie jest ani dobry, ani zły,
ani piękny, ani brzydki. Wszystko nosimy w sobie. Cieszymy się
i nasza radość udziela się liściom, kwiatom, ptakom. Tak samo, jak
i smutek. Tak. Tak. Są takie wyspy...
– To może i ja mam swoją wyspę? – od progu kuchni zapytała
Agnieszka. Stała w drzwiach w pięknym niebieskim fartuchu, a na
rękach trzymała Niuniusia, który w najlepsze pakował do buzi
czerwone korale Agnieszki.
– Niuniuś! – zawołała Justyna. Ale dziecko ani myślało opuszczać
schronienia na ręku Agnieszki.
– Oczywiście, że i Agnieszka ma swoją wyspę.
– E, moja wyspa to kuchnia, i tyle... A może... a może... – zamyśliła się
Agnieszka, jakby spojrzała nagle w głąb siebie i ujrzała tam brzeg
swojej wyspy, całkiem inny, nieoczekiwany dla niej samej,
niespodziewany aż do westchnienia.
Anna Kamieńska, Każdy ma do odkrycia własną wyspę, [w:] tejże, Są takie wyspy, Warszawa 1970, s. 115–117.

Ćwiczenie 6
Porozmawiajcie o wyspach szczęśliwych. Wykorzystajcie informacje z poprzedniego
ćwiczenia. Zacznijcie wypowiedź na przykład tak:

Wiesz, że „każdy z nas ma do odkrycia własną wyspę, swoją, jedyną wyspę”. Ta wyspa…

Ćwiczenie 7
Jakie wyspy odkrywają bohaterowie fragmentu książki Anny Kamieńskiej? Zaznacz w tekście
różnymi kolorami opisy wysp poszczególnych osób, a następnie przerysuj tabelę do zeszytu i ją
uzupełnij.

Imię bohatera

Jaka jest jego/jej wyspa?

Dominik

Jacek

...

Ćwiczenie 8
Porozmawiajcie i odpowiedzcie na pytania:
Co to znaczy, że każdy ma do odkrycia własną wyspę?
Jaki może być związek pomiędzy własną wyspą a marzeniami?
Odszukajcie w tekście opis wyspy Dominika. Jak myślicie, dlaczego marzył właśnie o takiej
wyspie?
Pamiętajcie, żeby w dyskusji uzasadnić swoje zdanie.

Ćwiczenie 9
Jaka jest twoja wyspa? Opisz ją w kilku zdaniach tutaj lub w zeszycie.

Uzupełnij

Ginące zawody

Kowalstwo
Jeﬀ Kubina, licencja: CC BY-SA 2.0

Zapewne znajdziesz w swoim otoczeniu przedmioty stare, które teraz często pełnią funkcje
dekoracyjne. Czy wiesz, kto je wykonał i jakie miały przeznaczenie?

Ćwiczenie 1
Rozejrzyj się wokół siebie lub przypomnij sobie swój dom.Które przedmioty z twojego
otoczenia w szkole lub w domu są wykonane z drewna? Wybierz jeden z nich i opisz jego:
barwę,
kształt,
zapach,
fakturę, czyli powierzchnię w dotyku,
przeznaczenie.
W opisie faktury możesz się posłużyć określeniami: zimny – ciepły, szorstki – gładki, miły –

nieprzyjemny, twardy – miękki, suchy – mokry. Zapisz swój opis tutaj lub w zeszycie.

Uzupełnij

Ćwiczenie 2
Obejrzyj zdjęcia. Czym zajmują się sportretowani ludzie? Podaj nazwy ich zawodów.



W pracowni rzemieślnika
Kerkvorst, licencja: CC BY-SA 3.0

Ćwiczenie 3
Jak nazywają się rzemieślnicy, którzy tworzą podane niżej przedmioty?
gliniany dzban

kowal

suknia balowa

garncarz

podkowa

zdun

złoty pierścionek

jubiler

dzwon

krawiec

piec kaﬂowy

ludwisarz

Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 4
Jakie przedmioty tworzyli dawni rzemieślnicy? Podaj inne przykłady przedmiotów
wykonywanych przez rzemieślników.
torba

kaletnik

beczka

kotlarz

kosz

bednarz

kocioł

koszykarz

Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 5
Utwórz żeńskie nazwy zawodów wymienionych w poprzednich ćwiczeniach. Czy zawsze da
się utworzyć żeńską formę? Dlaczego?

Uzupełnij

Ciekawostka
Do niedawna w nazwach zawodów i tytułów dominowały nazwy męskie i nawet jeśli dany
zawód wykonywała kobieta, mówiono na nią np. pani pilot, pani premier, pani psycholog,
pani profesor. Dziś coraz częściej są używane żeńskie formy: profesorka, ministra,
psycholożka, marszałkini, inżynierka, docentka, a nawet pilotka (nie czapka, ale kobieta
sterująca samolotem).
Ćwiczenie 6
Wykonaj poniższe polecenia.
Jak nazywa się rzemieślnik wykonujący przedmioty z drewna? Odpowiedź:
Jak nazywa się artysta rzeźbiący w drewnie? Odpowiedź:

.
.

Jak nazwiemy osobę zajmującą się wykonaniem uprzęży dla koni? Odpowiedź:
.
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 7
Jakich narzędzi używa rzemieślnik pracujący z drewnem? Ktoś pozamieniał sylaby w nazwach
narzędzi stolarskich. Odgadnij, jakie to nazwy.
todłu rzywykanar tłowier tekmło łapi belhe ﬁerszlika lecry pelkny Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 8
Ułóż pięć zdań z wybranymi nazwami narzędzi, w których wyjaśnisz ich przeznaczenie.

Uzupełnij

Ćwiczenie 9
Obejrzyj ﬁlm z nagraniem recytacji wiersza Wincentego Fabera. Zwróć uwagę na nazwy
wymienionych narzędzi.

Film dostępny na portalu epodreczniki.pl
Wiersz Wincentego Fabera recytuje Elżbieta Golińska
Contentplus.pl sp. z o.o., tylko do użytku edukacyjnego

Wiersz Wincentego Fabera recytuje Elżbieta Golińska Wiersz Wincentego Fabera recytuje
Elżbieta Golińska Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., tylko do użytku edukacyjnego.

“

Wincenty Faber

Rzecz
Jak długo trzeba patrzeć na szafę
żeby spostrzec
drewnianą fakturę rąk
stolarza
owo
przekazywanie kształtu aż po połysk

ślady hebla i tartacznej piły
ślady
topora
pień
zgadywać smukłość i zieloność
nasłonecznienie liści
według powikłań słojów
I żeby szafa wzbogacona
o ślady tych wszystkich
wywołujących ją dłoni
zaszumiała
Wincenty Faber, Rzecz, [w:] tegoż, Próba porównania, Kraków 1962, s. 32.

Ćwiczenie 10
Zastanów się i powiedz:
Jakie skojarzenia wywołała szafa u osoby mówiącej w wierszu? Zacytuj odpowiednie
fragmenty utworu pt. „Rzecz”.
Sformułuj temat wiersza Wincentego Fabera.
Ćwiczenie 11
Wyjaśnij, jak rozumiesz metaforę zawartą w ostatnich czterech linijkach wiersza Wincentego
Fabera. Jakie reﬂeksje przekazuje odbiorcy podmiot liryczny na temat rzeczy wykonanych
z drewna?

Ćwiczenie 12
Sporządźcie instrukcję wykonania szafy. Uwzględnijcie etapy, które ukryte są w wierszu
w słowach:

szum,
nasłonecznienie liści,
pień,
topór,
hebel i piła,
ręce stolarza.
Ćwiczenie 13
Dokończ poetycko – tutaj lub w zeszycie – wybrany fragment tekstów wzorowanych na
wierszu pt. „Rzecz”.

Jak długo trzeba patrzeć na suknię, żeby spostrzec...
Jak długo trzeba patrzeć na dzban, żeby spostrzec...

Uzupełnij

Perfekcja w detalach

Szydełkowa koronka koniakowska
Nova, licencja: CC BY-SA 3.0

Ćwiczenie 1
Przyjrzyj się przedstawionej na zdjęciu szydełkowej koronce koniakowskiej. Wymyśl co
najmniej trzy pytania, które można by zadać twórcy tego dzieła podczas wywiadu
dziennikarskiego. Zapisz je tutaj lub w zeszycie.

Uzupełnij

Ćwiczenie 2
Sformułuj deﬁnicję słowa: koronkarka (koronczarka) według wzoru.
Wzór: Garncarka – kobieta wykonująca naczynia z gliny.
Porównaj swoją deﬁnicję z deﬁnicją w słowniku języka polskiego.

Koronczarka
Jan Vermeer van Del , Koronczarka, 1669–1671, olej na płótnie, muzeum w Luwrze, domena publiczna

Ćwiczenie 3
Przyjrzyj się szczegółom na obrazie Jana Vermeera van Del
schemat do zeszytu i uzupełnij mapę myśli.

Uniwersytet Wrocławski,

pt. „Koronczarka”. Przerysuj

Ćwiczenie 4
Opisz postać przedstawioną na obrazie pt. „Koronczarka”. Wykorzystaj zgromadzone
słownictwo. Zapisz swój opis tutaj lub w zeszycie.

Uzupełnij

Ćwiczenie 5
Wyobraźcie sobie, że możecie zadać sportretowanej przez Vermeera postaci kilka pytań.
Zapiszcie je tutaj lub w zeszycie. Wymyślcie co najmniej pięć pytań.

Uzupełnij

Ćwiczenie 6
Uzupełnij tekst tak, żeby powstał opis obrazu.
Obraz Jana Vermeera przedstawia

kobietę pracującą nad

klockową. Postać pokazana jest w pełnym

metodą

. Pochylona nad swoją pracą,

zdaje się nie dostrzegać świata zewnętrznego. Kobieta pracuje w

oświetleniu i

pomieszczeniu. Perfekcyjnie wykonana fryzura kobiety wskazuje na jej upodobanie
do drobiazgowych, wymagających
ciemnym
młodą

starą
precyzji

garncarka
jasnym

prac.
koronką

naturalnym

sztucznym
koronczarka

naszyjnikiem

skupieniu

roztargnieniu

Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ciekawostka
Koronka klockowa to jeden z typów koronki wykonywanej przy pomocy podłużnych
szpulek zwanych klockami. Technika polega na przeplataniu w grupach po cztery wielu

nici nawiniętych na klocki. Technika ta prawdopodobnie pochodzi z Flandrii (okolice
Belgii, Holandii i Francji) i jest znana od 400 lat.
Ćwiczenie 7
Wybierzcie spośród siebie osobę, która będzie modelką lub modelem. Przygotujcie scenę jak
z obrazu Vermeera. Możecie wykorzystać rekwizyty, zadbać o strój i uczesanie. Zróbcie zdjęcia
najlepiej oddające atmosferę dzieła holenderskiego malarza.

Jaki zawód wybrać?

Strażak
domena publiczna

Ćwiczenie 1
Dzieci często zastanawiają się, kim będą w przyszłości. Niektórzy mają już konkretne
wyobrażenia na temat swojego przyszłego zawodu. Porozmawiajcie w parach o tym, kim
chcecie zostać za 10–20 lat. Następnie zapiszcie tutaj lub w zeszycie notatkę ze swoimi
spostrzeżeniami z rozmowy.

Uzupełnij

Ćwiczenie 2
Wysłuchaj nagrania recytacji wiersza Józefa Ratajczaka pt. „Kto zliczy”. Zwróć uwagę na
intonację aktora.
Nagranie dostępne na portalu epodreczniki.pl
Wiersz Józefa Ratajczaka czyta Krzysztof Kulesza
Contentplus.pl sp. z o.o., tylko do użytku edukacyjnego

Wiersz Józefa Ratajczaka czyta Krzysztof Kulesza Wiersz Józefa Ratajczaka czyta Krzysztof
Kulesza Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., tylko do użytku edukacyjnego.

“

Józef Ratajczak

Kto zliczy
Od ilu zależę ludzi,
Kto się zliczyć potrudzi?
Od tych, co sieją, co orzą,
Co w niebie, na lądzie, na morzu...
Od lekarzy, murarzy, budowniczych.
Któż to potraﬁ zliczyć?
Bez nich, bez wszystkich razem –
Żyć bym się nie odważył.
Józef Ratajczak, Kto zliczy, [w:] tegoż, Zamki na lodzie, Warszawa 1966, s. 7.

Ćwiczenie 3
Przeczytaj wiersz Józefa Ratajczaka, a następnie odpowiedz na pytania. Odpowiedzi zapisz
tutaj lub w zeszycie.
Kim jest osoba mówiąca w wierszu? Uzasadnij swoje zdanie.
Jakie pytania zadaje postać mówiąca w wierszu? Przeczytaj je i na ich podstawie powiedz,
jakimi cechami można ją określić.

Uzupełnij

Ćwiczenie 4
Nazwijcie ludzi, którzy swoją pracą sprawiają, że możecie:
grupa I: mieszkać w domu.
grupa II: zażyć lekarstwo.
grupa III: założyć koszulę.
grupa IV: obejrzeć ﬁlm.
grupa V: zapalić światło.
Wzór:
przeczytać książkę: pisarz, korektor, drukarz, księgarz, sprzedawca, bibliotekarz
Zaprezentujcie swoje wnioski pozostałym grupom.

Ćwiczenie 5
Porozmawiajcie o współpracy między ludźmi różnych zawodów. Na czym polega i w czym się
przejawia taka postawa?
Ćwiczenie 6
Od podanych wyrazów utwórz nazwy zawodów wykonywanych przez mężczyzn.
cukier –
sprzedawać –
biblioteka –
kolej –
piec –
góra –
nauczyć –
huta –
szatnia –
blacha –
druk –
leczyć –
ogród –
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 7
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 8
Masz pomysł na nowe zajęcie? W Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej można złożyć
wniosek o uznanie nowego zawodu. Spróbuj przygotować taki wniosek. W tym celu:
wymyśl nowy zawód,
zaproponuj jego nazwę,
uzasadnij swój wniosek: dlaczego zgłaszany zawód jest potrzebny,
wymień zadania, jakie będą wykonywane w ramach zawodu,
napisz, jakie wykształcenie jest niezbędne do wykonywania zgłaszanego zawodu.
Wybierz: podstawowe (mówimy o nim, kiedy ktoś ukończył tylko szkołę podstawową),
średnie (kiedy ktoś ukończył szkołę średnią, czyli liceum lub technikum), wyższe (kiedy
ktoś ukończył szkołę wyższą, np. uniwersytet).
Zapisz swój wniosek tutaj lub w zeszycie.

Uzupełnij

Ćwiczenie 9
Znajdź w internecie stronę poświęconą projektowi „Dawne zawody”. Dowiedz się, jakie
zawody próbują wskrzesić autorzy projektu. Przygotuj informacje na temat jednego z nich,
posługując się metodą mapy myśli.

Nie tylko dla pracusiów

licencja: CC 0

Ćwiczenie 1
Wyraz praca ma wiele znaczeń. Określ je na przykładzie podanych zdań.
Oddałem mojej nauczycielce swoją najlepszą pracę.
Wygrany wyścig to skutek niezwykle skutecznej pracy nóg.
Koledzy z pracy taty świętowali dziś sukces.
Moja siostra do wszystkiego doszła własną pracą.

Ćwiczenie 2
Uzupełnij związki wyrazowe właściwym synonimem (wyrazem bliskoznacznym) słowa praca
i wyjaśnij ich znaczenie.Wzór: koronkowa robota
nie drużba
dzień wolny od
od świtu do nocy
odrobić
prowadzić
działalność

pańszczyznę

zajęć

służba

harówka

Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 3
Dopasuj objaśnienia do odpowiednich związków frazeologicznych.
praca społeczna

żmudna, wymagająca cierpliwości

syzyfowa praca

dla ogółu, wykonywana
bezinteresownie i bezpłatnie

benedyktyńska praca

ciężka, bezcelowa, skazana na
niepowodzenie, idąca na marne

mordercza praca

bardzo męcząca, wymagająca wiele
wysiłku

Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 4
Co oznacza wyraz benedyktyńska w związku frazeologicznym benedyktyńska praca?


domowa



mozolna



mrówcza



klasowa



ręczna

Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 5
Popraw błędy w związkach frazeologicznych. Używaj tylko małych liter.
Niewłaściwy związek
frazeologiczny
z zaznaczonym słowem do
zmiany

Poprawny związek
frazeologiczny

Wyjaśnienie znaczenia

praca idzie małą parą

to znaczy, że trwa bez
przerw, nie napotyka
żadnych przeszkód

ktoś nie pobrudził się żadną
pracą

to znaczy, że w ogóle nie
pracuje, leni się

ktoś pracuje na biało

to znaczy, że pracuje
nielegalnie

komuś praca topi się
w rękach

to znaczy, że ktoś szybko
i sprawnie pracuje

ktoś jest pracowity jak osioł

to znaczy bardzo pracowity

Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 6
Do podanych przysłów wstaw odpowiednie nazwy zawodów.
Gdzie
Tak

sześć, tam nie ma co jeść.
kraje, jak mu materii staje.
bez butów chodzi.

Czas najlepszy

.

Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 7
W parach wymyślcie krótkie historyjki, które można by zakończyć podanymi przysłowiami.
Ćwiczenie 8
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 9
Wytłumacz własnymi słowami, jak rozumiesz poniższe cytaty.

Każda praca jest dobra, o ile jest dobrze wykonywana. Albert Einstein
Wytrwała praca pokona wszystko. Wergiliusz
Każdą pracę wykonuj, jakby miała ona być ostatnią w życiu. Marek Aureliusz
Ćwiczenie 10
Poukładaj wyrazy w przysłowiach tak, by tworzyły logiczny ciąg. Pamiętaj o poprawnej
interpunkcji.
kołaczy pracy ma Bez nie –
ludzie i pracą się Cierpliwością bogacą –
praca płaca Jaka taka –
bieda tuczy uczy Praca –
zając nie Praca ucieknie nie –
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Diabeł tkwi w szczegółach, czyli o ó i u

Michael Apel, licencja: CC BY-SA 2.0

Ćwiczenie 1
W podanych ciągach wyrazowych znajdź słowa z ó niewymiennym. Wpisz je tutaj lub do
zeszytu. Podpowiedź: obok każdego ciągu zapisano liczbę wyrazów z ó niewymiennym.
1. krótkapieczarkarózgabatkłótniasłońcórkamostogórazskórka (6)
2. żółwkłoswłóknosowawłóczkanoswróżbatropróżnatchórzliwykorawróbelkrukpróżniak (8)
3. opróczpozaczółnookożółtkobiałkowiórekwójtlinarówninadąbchórsłowikprzepiórka (8)
4. królbaljaskółkatortróżalampaaniołJózefcalszczegółwiewiórkasmakźródłostopamózg (8)
5. wkrótcełaskapałacstróżogórekmasłowspólnatagórapróchnopróbabalonpóźno (8)

Uzupełnij

Ćwiczenie 2
Odgadnij nazwy zwierząt z ó bądź u i zapisz je poprawnie w diagramie. Rozwiązaniem
krzyżówki będzie nazwa drapieżnego ptaka zagrożonego wyginięciem.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
1. Ptak leśno-parkowy o popielatym upierzeniu i białym brzuchu w czarne pręgi,
owadożerny; samica podrzuca jaja do gniazd ptaków innego gatunku.
2. Zwierzę z rodziny zajęczaków o ubarwieniu brunatnoszarym, żyje gromadnie na
wszystkich kontynentach, roślinożerny, udomowiony. Często hodowany na wsi, lubiany
przez dzieci.
3. Ptak drapieżny odpowiednio wytresowany jest wykorzystywany przez myśliwych
w polowaniach.
4. Ssak roślinożerny o tylnych nogach dłuższych i mocniejszych od przednich i długim
mocnym ogonie, porusza się skokami, u samic występuje torba skórna, w której
odchowują młode.
5. Ptak o całkowicie czarnym upierzeniu, wszystkożerny; zamieszkuje Eurazję, Afrykę,
Amerykę Płn.; w Polsce znajduje się pod ochroną.
6. Mały, szarobrązowy ptak, w Polsce pospolity, gnieździ się w pobliżu domostw,
w osiedlach i miastach. Ćwierka.
7. Gryzoń nadrzewny o rudej, czarnej lub popielatej barwie, charakteryzujący się puszystym
ogonem; żyje w lasach i parkach Eurazji. Lubi orzechy.
8. Ryba drapieżna, mająca zwykle około 1 m długości, pysk spłaszczony, z ostrymi,
skierowanymi ku tyłowi zębami; żyje w wodach słodkich i słonawych w całej prawie
Europie.
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 3
Uzupełnij literami u lub ó tytuły książek. Poszukaj w internecie informacji o tych tytułach,
których nie znasz.
„W p
„Rasm

styni i w p

szczy”

s i wł

częga”

„Tajemniczy ogr

d”

„Księga dż

ngli”

„Szatan z si

dmej klasy”

„Przygody Odyse

sza”

„Lassie, wr
„Opi

ć!”
m w rosole”

„Wyspa skarb

w”

„Opowiadania z Doliny M
„

mink

czniowie Spartak

„Biały m

w”
sa”

stang”

Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 4
Do podanych wyrazów zapisz takie wyrazy pokrewne, w których ó wymienia się na o lub e.
Swoje odpowiedzi zapisz tutaj lub w zeszycie.
szósty, mrówka, postój, bój, zawód, łóżko, kółko, nóż, strój

Uzupełnij

Ćwiczenie 5
Odczytaj wyrazy zapisane wspak i zapisz je odpowiednio w trzech kolumnach.
Wyraz

-ów

Wyraz

-ówka

Wyraz

wókarK

akwózcęt

anwó arK

wógołG

akwókam

anwókawoN

wózsezR

akwójops

anwócąjaZ

wózroG

akwółots

anwósęłaW

wórtsO

akwósalk

anwókalśeiC

-ówna

Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

licencja: CC 0

Ćwiczenie 6
Znajdź w słowniku ortograﬁcznym pięć rzeczowników i pięć czasowników rozpoczynających
się literą u. Zapisz je tutaj lub w zeszycie.

Uzupełnij

Ćwiczenie 7
Uzupełnij przysłowia formami podanych czasowników. Zastanów się nad ich znaczeniem.
Nie taki diabeł straszny, jak go
Myszy

. (malować)

, gdy kota

. (harcować, nie czuć)

wilka z lasu. (nie wywoływać)
Dobre słowo mało

, a pomaga wiele. (kosztować)

Jeżeli każdy w wiosce
Konia

jedną nitkę, to nagi otrzyma koszulę. (oﬁarować)
, żaba nogę podstawia. (kuć)

Kto nie

, ten nie wygrywa. (ryzykować)

Zakazany owoc najlepiej

. (smakować)

Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 8
Dopisz wyrazy bliskoznaczne, wiedząc, że każda kropka to jedna litera, a wszystkie litery u i ó
zostały ujawnione. Możesz skorzystać ze słownika wyrazów bliskoznacznych.
wytrwały – u . . . . .
kolekcja – . . . ó .
czerstwy – . u . . .
ćwiek – . . ó . . .
emocja – u . . u . . .
apaszka – . . u . . . .
zimno – . . . ó .
świadectwo – . . . ó .
szachraj – . . . u . .
niebawem – . . . ó . . .
dzieło – u . . ó .
zwierciadło – . u . . . .
wykop – . ó .
zanieczyszczenie – . . u .
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 9
Uzupełnij podany tekst, wstawiając odpowiednio ó lub u.
Diabeł tkwi w szczeg
Wr

łach!

żka

rani

rsz

la ob

dziła się

tko i przeciągnęła leniwie

na swoim ł

żk

Wkr

.

tce przypomniała sobie jednak, że dzisiaj m

si

piec tort
rodzinowy dla kr
Szybko wstała,

lewny R

życzki.

brała się w ż
żową bl

łtą sp

zkę

w drobne kwiat

szki, sk
l

rzane b

biony nap

z cytr

s

żki nie są najlepszymi k

rsz

la zajrzała
, kt

ż była gotowa.
charkami, więc

ry trzymała w garn

na dr

giej p

Zgodnie z recept

ciki, wypiła

j

wij

Wr

do przepis

dnicę i r

szk

łce od g

rą wrz

ry.

ciła do d

żej misy p

łtorej kostki masła,
t

zin k

rzych jaj, szklankę c

i mn

stwo bakalii:

orzech

w, rodzynk

w najlepszym gat
P
dni

w, migdał

nk
nkt

pol
Niekt

w

.
alnie o sz

stej po poł

przybyli zaproszeni goście.
siedli przy nakrytym białym obr

Kr

kr

lewna trochę się sp

sem stole.
źniła, ale zdążyła, zanim wniesiono

krowany tort.
rzy goście zaczęli się częstować, ale

szybko zastygał na ich twarzach.

śmiech dziwnie

Gdy wr

żka sama spr

w zębach zazgrzytały jej skor
Okr

tny kr
lewna chr

wr

żka przyniosła kr

bowała swojego tort
pki jaj.
l płakał ze śmiech
pała torcik, a zawstydzona
che ciasteczka i słone pal

szki.
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 10
Podaj przykłady wyrazów z tekstu „Diabeł tkwi w szczegółach!”:
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

,
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Jak opisać bohatera?

Pat Loika, licencja: CC BY-SA 2.0

Ćwiczenie 1
Przygotujcie zagadkę dla całej klasy. Opiszcie jednego z uczniów, określając jego pozytywne
cechy, w taki sposób, żeby nie podawać jego lub jej imienia. Niech wszyscy zgadną, o kogo
chodzi. Zapiszcie swój opis tutaj lub w zeszycie.

Uzupełnij

Ćwiczenie 2
Przeczytaj fragment powieści Williama Whartona pt. „Stado” . Zwróć uwagę na to, w jaki
sposób narrator opowiada o głównym bohaterze.

“

William Wharton

Pracowitemu wszystko się udaje

lubił pomagać swoim rodzicom. Kiedy miał pięć lat, pomagał im
w prostych pracach domowych, w sprzątaniu, zamiataniu podwórza,
a nawet noszeniu wody ze studni. Ponieważ był jeszcze bardzo mały,
więc wodę nosił w litrowym skopku na mleko i chociaż
pięćdziesięciometrową trasę z domu do studni musiał pokonać
cztery razy częściej niż jego matka, to wielki zbiornik w kuchni
zawsze w końcu był pełny.
Z początku matka godziła się na pomoc Sture’a tylko dlatego, żeby się
nie nudził, ale wkrótce zaczęła doceniać wartość tej pomocy. Sture
był zgodnym, chętnym i spokojnym pracownikiem, a wszystkie jego
„zabawy” były raczej tym, co inni przywykli traktować jako zwykłą
harówkę.
Już w młodym wieku Sture był bardzo ambitny. Można to przypisać
temu, że miał starych rodziców, którzy nie widzieli świata poza
swoim jedynakiem; rozpieszczali go i zarazem wiązali z nim
nadmierne oczekiwania. […]
Sture nigdy się nie skarżył, że jakaś praca jest dla niego zbyt ciężka,
zbyt brudna albo zbyt monotonna. Kiedy rozrzucał
gnojownik w chlewie, podśpiewywał sobie. Ustawiał siano w kopki
i nosił paszę ze spichlerza takimi naręczami, że ledwo mógł wszystko
udźwignąć. A do tego przez cały czas rozmawiał ze zwierzętami,
najwyraźniej zainteresowany w podtrzymywaniu tej interesującej
konwersacji.
Kiedy skończył siedem lat, oboje rodzice poważnie zaczęli się
niepokoić o jego przyszłość. Był zbyt dobry, a oni w jego obecności
czuli się dziwnie zażenowani. Był taki szczęśliwy, taki chętny do
pracy i tak bardzo im pomagał. To nie było naturalne. Pod tym
i zresztą pod żadnym innym względem Sture stanowczo nie
przypominał normalnego siedmiolatka. […]
Poza szkołą Sture’a coraz bardziej interesowało wszystko, co miało
jakiś związek z mechaniką. Udało mu się nawet skonstruować prostą

pompę, napędzaną wiatrem, która doprowadzała wodę ze studni do
zbiornika w kuchni. Wymyślił także system bramek między
pastwiskami, które mógł otworzyć człowiek, a których nie była
w stanie sforsować krowa. Wcześniej za całe zamknięcie służył
kawałek drutu okręcany dookoła kołków, a ciągłe odkręcanie
i zawijanie drutu zabierało mnóstwo czasu.
W oborze Sture urządził prymitywną kuźnię i sam zaczął robić proste
narzędzia potrzebne w gospodarstwie. Tam właśnie wykuł specjalny
pług, którym nawet on sam mógł orać pomimo niewielkiej wagi. […]
Kiedy do nowego pługa zaprzągł muła, wszystko działało wprost
doskonale. Wystarczyło lekko nacisnąć na uchwyty, żeby ostrze
zagłębiło się w ziemię i dzięki skrzydełkom nie tylko trzymało się pod
powierzchnią, ale także nie skręcało i nie przechylało się na boki.
O jciec Sture’a nie mógł uwierzyć własnym oczom, kiedy w którąś
sobotę wstał do pracy i zobaczył, że cała górna część południowego
pastwiska jest już zaorana. Chłopak specjalnie wstał o trzeciej rano,
żeby zrobić ojcu niespodziankę i przy okazji pochwalić się nowym
wynalazkiem. Sture miał wtedy dwanaście lat i chociaż nie był zbyt
wysoki, to jak na swój wiek był bardzo silny.
Później Sture powiększył i ulepszył swój wiatrak w taki sposób, że
mógł on służyć jako prądnica. Żadna inna farma, aż po Manawę, nie
miała wtedy elektryczności. Sture wykuł na swoim małym kowadle
nowe łopatki dla wiatraka, a potem przeczytał tyle podręczników
z zakresu elektryczności, ile potrzebował, żeby samemu nawinąć
małą prądnicę. To wystarczyło i oborę oraz kuchnię rozświetliło, co
prawda nieco przyćmione i wiecznie mrugające, ale zawsze
elektryczne światło. To był prezent Sture’a dla rodziców, który
podarował im z okazji swoich własnych trzynastych urodzin. […]
William Wharton, Pracowitemu wszystko się udaje, [w:] William Wharton, Stado, tłum. Janusz Ruszkowski, Poznań 2000, s.
143–144.

Źródło: a. nn., licencja: CC BY 3.0.

William Wharton
1925–2008
Amerykański pisarz, malarz i psycholog. W latach 60. XX w. razem z rodziną mieszkał na
barce na Sekwanie we Francji. Pisał dla dorosłych. Jego powieści były niezwykle popularne
w latach 90. XX w., zwłaszcza „Ptasiek”, „W księżycową jasną noc” oraz „Tato”.

Ćwiczenie 3
Kim jest główny bohater tekstu Williama Whartona pt. „Pracowitemu wszystko się udaje”?
Aby odpowiedzieć dokładnie na to pytanie, zgromadź informacje na temat:
płci,
wieku,
rodziny,
zainteresowań głównego bohatera.

Uzupełnij

Ćwiczenie 4
Zaznacz w tekście opowiadania dowolnym kolorem te fragmenty, w których narrator nazywa
wprost cechy charakteru i osobowości Sture’a.

Ćwiczenie 5
Czego dowiadujemy się na temat bohatera z następujących opisów? Zapisz swoje wnioski
tutaj lub w zeszycie.
1. [...] chociaż pięćdziesięciometrową trasę z domu do studni musiał pokonać cztery razy

częściej niż jego matka, to wielki zbiornik w kuchni zawsze w końcu był pełny.
2. Ustawiał siano w kopki i nosił paszę ze spichlerza takimi naręczami, że ledwo mógł
wszystko udźwignąć.
3. A do tego przez cały czas rozmawiał ze zwierzętami, najwyraźniej zainteresowany
w podtrzymywaniu tej interesującej konwersacji.
4. [...] przeczytał tyle podręczników z zakresu elektryczności, ile potrzebował, żeby samemu
nawinąć małą prądnicę.
5. To był prezent Sture’a dla rodziców, który podarował im z okazji swoich własnych
trzynastych urodzin.

Uzupełnij

Ćwiczenie 6
W charakterystyce postaci ważne są relacje, jakie postać tworzy z innymi.
Nazwij uczucia rodziców do syna.
Wyjaśnij, dlaczego rodzice niepokoili się o Sture’a. Zapisz swoje obserwacje tutaj lub
w zeszycie.

Uzupełnij

Ćwiczenie 7
Sture przejawiał wyjątkowe zdolności. Przerysuj tabelkę do zeszytu i uzupełnij ją
odpowiedziami na pytanie, co Sture robił w podanym wieku.

Sture ma lat:

pięć

siedem

dwanaście

trzynaście

Praca, wynalazki

Ćwiczenie 8
To, w jaki sposób narrator opowiada o danej postaci, również pomaga ją ocenić. Znajdź
i zacytuj fragment, w którym opisano, w jaki sposób pracowity chłopiec wykonywał różne
prace.
Ćwiczenie 9
Wyraź swoją ocenę bohatera. Zapisz swoje reﬂeksje tutaj lub w zeszycie.
Zastanów się, który z wynalazków Sture’a wywarł na tobie największe wrażenie.
Uzasadnij swoje zdanie.
Wytłumacz, dlaczego Sture’a można nazwać racjonalizatorem, wiedząc, że racjonalizator
to autor pomysłu usprawniającego pracę, produkcję; człowiek wprowadzający
usprawnienia.

Uzupełnij

Ćwiczenie 10
Napisz wypracowanie, w którym przedstawisz głównego bohatera fragmentu powieści
Williama Whartona. Opowiedz, kim jest, skąd pochodzi, ile ma lat, a następnie przedstaw jego
cechy charakteru i własną ocenę postaci. Może pomóc ci w tym komiks.

Uniwersytet Wrocławski,

Tomek Sawyer - spryciarz jakich mało

Statek parowy
Robert E. Lee, Statek parowy, 1884, domena publiczna

Ćwiczenie 1
Wyobraźcie sobie, że macie do wykonania zadanie, którego nie lubicie. Wymyślcie konkretne
polecenie i przeanalizujcie możliwe rozwiązania, wykorzystując uproszczony schemat drzewka
decyzyjnego.

Źródło: a. nn., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 2
Obejrzyj ilustracje do pierwszego wydania „Przygód Tomka Sawyera” Marka Twaina. Co
możesz powiedzieć o głównym bohaterze na podstawie tych graﬁk?



domena publiczna

Ćwiczenie 3
Przeczytaj fragment „Przygód Tomka Sawyera” Marka Twaina. Zwróć uwagę na to, jakie
rozwiązanie wobec konieczności pomalowania parkanu przyjął bohater powieści.

“

Mark Twain

Znakomity pacykarz
Nadszedł sobotni ranek. Słońce świeciło jasno, cały świat się zielenił
i kipiał życiem. [...]
Tomek zjawił się na ścieżce z wiadrem rozrobionego wapna i pędzlem
na długim trzonku. Ledwie spojrzał na parkan, porzucił wszelką
nadzieję, a jego dusza pogrążyła się w głębokim smutku. Parkan miał
trzydzieści jardów długości i dziewięć stóp wysokości! Świat wydał
się Tomkowi pusty, a życie stało mu się nieznośnym jarzmem.
Z westchnieniem zanurzył pędzel i przejechał nim po górnej desce.
Machnął pędzlem jeszcze dwa razy, porównał niepozorną białą smugę
z ogromem niepomalowanego parkanu i zrozpaczony usiadł na
ogrodzeniu z drzewa.

[...] Myślał o tym, jak wesoło zamierzał spędzić ten dzień, i zrobiło mu
się bardzo smutno. Za chwilę chłopcy na wolnej stopie będą tędy
biegli na różne wspaniałe wyprawy i posypią się żarty z Tomka, że
musi pracować – sama myśl o tym paliła jak ogień! Wydobył wszystkie
swe skarby, poddał je oględzinom: szczątki zabawek, kule do gry
i różne rupiecie. W sam raz tyle, ile trzeba, by zapłacić za krótkie
zastępstwo w robocie, ale na pewno za mało, aby kupić pół godziny
prawdziwej wolności. Włożył więc z powrotem do kieszeni swoje
ubogie skarby i pożegnał się z myślą o przekupieniu chłopców. W tej
chwili czarnej rozpaczy nagle olśniło go natchnienie. Nie mniej i nie
więcej, tylko wspaniała, genialna myśl!
Wziął pędzel do ręki i z całym spokojem zabrał się do roboty.
Niebawem pojawił się na widowni Ben Rogers, ten sam, którego
docinków najbardziej się obawiał. Ben nadchodzi w podskokach, co
dowodziło, że lekko mu było na sercu i że wysoko szelma celował.
Zajadał jabłko, a w wolnych chwilach gwizdał przeciągle i melodyjnie,
po czym następowały głębokie tony: bim‐bom‐bom, bim‐bom‐bom
– gdyż był właśnie parowcem. [...]
Tomek malował, zupełnie nie zwracając uwagi na parowiec.
Ben otworzył szeroko oczy i powiedział:
– Aha, wrobili cię, co?
Odpowiedzi nie było. Tomek okiem artysty ocenił ostatni ślad pędzla
na parkanie, potem miękkim pociągnięciem poprawił, odstąpił i znów
bystro przyglądał się wynikowi. Ben stanął obok niego. Tomkowi
ślinka szła na widok jabłka, ale nie odrywał się od pracy. Ben zapytał:
– Cóż to, stary, pracuje się, co?
Tomek odwrócił się na pięcie i zawołał:
– Ach, to ty, Ben! Wcale cię nie zauważyłem!

– Słuchaj, idę się kąpać, wiesz. Może byś poszedł ze mną? Ale, prawda,
ty wolisz pracować, no nie?
Tomek obejrzał kolegę od stóp do głowy i zapytał:
– Co nazywasz pracą?
– Jak to, czyż to nie jest praca?
Tomek znów zabrał się do malowania i powiedział z niedbałą miną:
– Może to jest praca, a może nie. Wiem tylko, że tak się podoba
Tomkowi Sawyerowi.
– Nie bujaj, że lubisz malować parkany.
Pędzel nie ustawał w pracy.
– Że lubię? Dobryś sobie. Czemu miałbym nie lubić? Nie co dzień
zdarza się człowiekowi sposobność malowania parkanu.
To zupełnie zmieniło postać rzeczy. Ben przestał jeść jabłko. Tomek
delikatnie głaskał parkan pędzlem, raz po raz cofał się, by zobaczyć,
jak to wypadło, tu lub ówdzie poprawił i znów sprawdzał, czy wynik
go zadowoli. Ben śledził każdy jego ruch. Coraz bardziej go to
interesowało. Nagle powiedział:
– Słuchaj, Tomek, daj mi trochę pomalować!
Tomek zastanowił się przez chwilę. Już miał pozwolić, ale się
rozmyślił.
– Nie, nie, Ben, to się nie da zrobić. Widzisz, ciotka Polcia wprost
trzęsie się nad tym parkanem, zwłaszcza tu od strony ulicy, sam
rozumiesz... Gdyby to było za domem, nie miałbym nic przeciwko
temu, a i ona słowa by nie rzekła. Ale tutaj – na zimne dmucha! To
musi być zrobione niezwykle starannie. Nie wiem, czy na tysiąc,
a nawet na dwa tysiące chłopców znajdzie się jeden, który umiałby to
zrobić tak jak trzeba.

– Co ty mówisz? Słuchaj, daj mi tylko spróbować, mały kawałek! Ja
bym ci pozwolił.
– Ben, zrobiłbym to, indiańskie słowo honoru, ale ciotka Polcia!
Wiesz, Jim chciał malować – nie pozwoliła, Sid też chciał – mowy nie
było. Zrozum moje położenie! Gdybyś zaczął malować i potem coś się
stało...
– Ach, nie gadaj! Będę uważał. Daj mi spróbować! Słuchaj, zostawię ci
środek jabłka.
– No to dawaj... Chociaż... lepiej nie! Mam pietra.
– Dam ci całe jabłko!
Tomek oddał wreszcie pędzel z niechęcią na twarzy, a z wielką
radością w sercu. I podczas gdy niedawny parowiec [...] pracował
w pocie czoła, artysta, który poniechał pędzla, siedział obok na
beczce w cieniu, dyndał nogami, zajadał jabłko i myślał o rzezi
dalszych niewiniątek.
Oﬁar było w bród. Co chwila zjawiali się chłopcy. Przybiegli, aby
drwić z Tomka, i zostawali, aby malować parkan. Kiedy Ben upadał już
ze zmęczenia, Tomek wypożyczył z kolei pędzel Billowi
Fisherowi w zamian za latawca w dobrym stanie, a gdy i Bill miał już
dosyć, prawo bielenia nabył Johnny Miller za zdechłego szczura
i kawałek sznurka, na którym można nim było wywijać. I dalej, i dalej,
godzina za godziną. A kiedy słońce zaczęło się chylić ku zachodowi,
Tomek, który rano był jeszcze nędzarzem, opływał teraz we wszelkie
bogactwa. Oprócz wyżej wymienionych przedmiotów miał dwanaście
kul do gry, połamane organki, kawałek niebieskiego szkła z butelki,
przez które można było patrzeć, gołą szpulkę, klucz, który niczego
nie otwierał, kawałek kredy, szklany korek od karafki, ołowianego
żołnierza, dwie kijanki, sześć kapiszonów, kotka z jednym okiem,
mosiężną klamkę, obrożę, ale bez psa, rękojeść noża, cztery skórki
pomarańczowe i starą rozbitą ramę okienną.

Czas spędzał bardzo miło, w licznym towarzystwie i nic nie robił,
a parkan pokryty został trzema warstwami wapna. Gdyby mu
w końcu nie zabrakło bielidła, byłby wszystkich chłopców z całego
miasteczka doprowadził do ruiny majątkowej.
Tomek uznał, że świat mimo wszystko nie jest taki zły. Sam o tym nie
wiedząc, odkrył wielkie prawo poczynań ludzkich, a mianowicie: jeśli
chcemy obudzić w dorosłym lub dziecku pragnienie jakiejś rzeczy,
musimy ją przedstawić jako trudną do osiągnięcia. Gdyby był wielkim
mędrcem (takim jak autor tej książki), toby pojął, że pracą jest to, co
musimy robić, a przyjemnością – czego robić nie musimy. [...]
Mark Twain, Znakomity pacykarz, [w:] , Przygody Tomka Sawyera, tłum. Paweł Łopatka, Warszawa 2004, s. 101–103.

Źródło: a. nn., licencja: CC BY 3.0.

Mark Twain
1835–1910
Naprawdę nazywał się Samuel Langhorne Clemens. Pisarz amerykański, autor m.in.
powieści „Przygody Tomka Sawyera”, „Przygody Hucka” oraz „Książę i żebrak”. Jego życie
było niezmiernie ciekawe: był wędrownym drukarzem, górnikiem w kopalniach srebra,
pilotem parostatków, poszukiwaczem złota i dziennikarzem.

Ćwiczenie 4
rzeczy, które posiadał Tomek przed malowaniem parkanu

rzeczy będące w posiadaniu Tomka, kiedy skończył pracę

O czym to świadczy?

Ćwiczenie 5
Przepisz tutaj lub do zeszytu dwa zdania z rozmowy Tomka z Benem Rogersem, których
chłopiec użył jako argumentów.

Uzupełnij

Ćwiczenie 6
Wyjaśnij, dlaczego najpierw Benowi, a potem pozostałym chłopcom malowanie parkanu
wydało się tak atrakcyjne. Swoją odpowiedź zapisz tutaj lub w zeszycie.

Uzupełnij

Ćwiczenie 7
Jak oceniasz postępowanie Tomka? Uzasadnij swoje zdanie. Zapisz swoje reﬂeksje tutaj lub
w zeszycie.

Uzupełnij

Ćwiczenie 8
Przepisz dwa zdania – tutaj lub do zeszytu – z wypowiedzi narratora, którymi podsumował
przyjęte przez Tomka rozwiązanie. Zastanów się, czy można je nazwać złotą myślą.

Uzupełnij

Ćwiczenie 9
Porównajcie Tomka Sawyera ze Sture’em, bohaterem tekstu pt. „Pracowitemu wszystko się
udaje”. Uwzględnijcie:
sposób spędzania wolnego czasu,
relacje z innymi,
stosunek do pracy,
zainteresowania,
zdolności.

Ziarnko do ziarnka

domena publiczna

Ćwiczenie 1
Wytłumaczcie znaczenie podanych wyrazów za pomocą słownika języka polskiego.

Uzupełnij

ściernisko
pokłosie
powrósło
snop
kopa
rżysko
żniwa
kłos
Ćwiczenie 2
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Kobiety zbierające kłosy
Jean-François Millet, Kobiety zbierające kłosy, 1857, olej na płótnie, domena publiczna

Ćwiczenie 3
Przyjrzyj się obrazowi Jeana-François Milleta pt. „Kobiety zbierające kłosy”. Rozpoznaj
pierwszy i dalszy plan.

Ćwiczenie 4
Opisz obraz „Kobiety zbierające kłosy”, odpowiadając na pytania.
Kto jest autorem i jaki jest tytuł obrazu?
Jaką techniką został namalowany?
Kiedy został namalowany?
Co jest tematem dzieła?
Jaki to typ obrazu: portret, martwa natura, scena rodzajowa czy pejzaż?
Kto znajduje się na pierwszym planie? Co robią postaci, w jakim momencie zostały
uwiecznione?
Jak wyglądają pierwszoplanowe postacie? Jak są ubrane? W jakiej są pozycji?
Kogo widać w tle? Co robią postaci przedstawione na drugim planie?
Jaka jest pogoda? Jaka jest pora dnia, a jaka roku?
Jaka jest kolorystyka? Jakie barwy dominują? Z której strony pada światło?

Uzupełnij

Ćwiczenie 5
Sporządź plan opisu obrazu, ograniczając się do kluczowych słów, np.:

1. Autor, tytuł…

Uzupełnij

Ćwiczenie 6
Tutaj lub w zeszycie odpowiedz na pytanie:
Jak w kontekście obrazu wyjaśnisz złotą myśl Tadeusza Fangrata Kłos – kolebka chleba?
Rozwiń swoją wypowiedź, uwzględniając informacje z biogramu malarza.

Uzupełnij

Źródło: a. nn., licencja: CC BY 3.0.

Jean-François Millet
1814–1875
Malarz francuski, najchętniej malował sceny z mitologii, portrety i pejzaże. Utrwalał także
wiejskie życie chłopów, malując ludzi pracujących na swieżym powietrzu. Podkreślał w ten
sposób wartość ich pracy.

Tam, gdzie pachnie świeżym chlebem

Chleb własnego wypieku
licencja: CC 0

Ćwiczenie 1
Czy znasz etapy powstawania chleba?
zaczyn



wypiek



mielenie



orka



młócka



siew



żniwa



Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 2
Jaki to rodzaj pieczywa? Odgadnij zagadki.
Zakręcony jak księżyc.
Jesz go każdego dnia.
Pieczywo rodem z Francji.
Mała, ale daje radę!
Słodka, na drożdżach wyrośnięta.
Twarde, suche ciastko lub nieśmieszny dowcip.
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 3
Jaki może być chleb? Odszyfruj określenia, zmieniając kolejność sylab.
stwyczer –
nyczar –
nypszen –
żyświe –
rawyzo –
nypulch –
piewynyczo –
niżyt –
piąchrucy –
skiwiej –
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 4
Wyobraźcie sobie, że jesteście właścicielami piekarni i chcecie przekonać klientów do
skosztowania i kupienia wybranego gatunku pieczywa. Sformułujcie krótką wypowiedź.
Uwzględnijcie:
wielkość,
kolor,
kształt,
zapach,
smak,
najlepsze dodatki.

Uzupełnij

Ćwiczenie 5
Jak się nazywa?
upieczona bryła chleba –
kawałek chleba – k

lub p

odkrojona z brzegu część chleba –
odkrojona część chleba z masłem, szynką i innymi dodatkami –
zewnętrzna część chleba –
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 6
Co to za specjalny rodzaj chleba i jakie ma przeznaczenie? Jeśli nie wiesz, zajrzyj do słownika
języka polskiego lub wyrazów obcych.
kołacz
opłatek
maca
kajzerka
pumpernikiel
croissant
ciaba a

Ćwiczenie 7
Który zwyczaj kultywujecie w waszym domu rodzinnym, a który chcielibyście wprowadzić?
Zwyczaje związane z chlebem:
witanie młodej pary chlebem i solą,
toczenie bochnów przez młodą parę,
znak krzyża na spodniej stronie chleba, zanim się go pokroi,
całowanie chleba, jeśli spadnie na ziemię,
łamanie się opłatkiem,
święcenie chleba na Wielkanoc,
niewyrzucanie chleba do śmieci,
niekładzenie chleba spodem do góry,
wnoszenie chleba do nowo wybudowanego domu.
Zabawcie się w kalambury. Jedna osoba przedstawia za pomocą gestów treść wybranego
zwyczaju. Pozostali odgadują zagadkę.

Ćwiczenie 8
W poniższych przysłowiach związanych z chlebem są błędy. Popraw je. Wyjaśnij, jak
rozumiesz te powiedzenia.
Na białej roli czarny chleb się rodzi.
Na

roli

chleb się rodzi.

Sytemu chleb na myśli.
chleb na myśli.

Najlepszemu kominiarzowi czasem chleb się nie uda.
Najlepszemu

czasem chleb się nie uda.

Chleb płacze, gdy go darmo piją.
Chleb płacze, gdy go darmo

.

Kto źle orze, ma chleb w komorze.
Kto

orze, ma chleb w komorze.

Jaki chleb, taka skórka – jaka matka, taka wnuczka.
Jaki chleb, taka skórka – jaka matka, taka
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

.

Miękka czy twarda?

licencja: CC 0

Ćwiczenie 1
Wymów kilkakrotnie pary spółgłosek: s – ś, dz – dź, n – ń i opisz – tutaj lub w zeszycie – co się
dzieje ze środkiem języka podczas ich wymawiania. Wykorzystaj wybrane zwroty zapisane
poniżej:
unosi się do góry,
opada,
tworzy węższą szczelinę,
oddala się od podniebienia twardego,
prawie dotyka podniebienia twardego.

Uzupełnij

licencja: CC 0

Ćwiczenie 2
Zaznacz w podanych wyrazach na żółto samogłoski, a na niebiesko spółgłoski występujące po
spółgłosce miękkiej.
żółty 

niebieski 

ć m a
si a n o
pi ę ś ć
wi a tr
ś m i e ch
ĆWICZENIE: ćw.2

Ćwiczenie 3
Uzupełnij wnioski tutaj lub w zeszycie.

Spółgłoska miękka, która występuje przed spółgłoską, jest oznaczana...
Spółgłoska miękka, która występuje przed samogłoską, jest oznaczana...

Uzupełnij

Ćwiczenie 4
Uzupełnij słowa właściwymi głoskami.
wikła
asto
śli

ak

cier
o

li
eć
ąb

ra
ś

nie
si

ć

ci

ź

zi

ni

ń

Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 5
Zamień w każdym z wyrazów jedną spółgłoskę twardą na miękką. Zapisz nowo powstałe
wyrazy.
pasek
bała
myła
pana
były
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 6
Spośród poniższych wyrazów zapisz te, które nie zawierają żadnej spółgłoski twardej. Możesz
to zrobić tutaj lub w zeszycie.

Uzupełnij

dziękuję

pies
miska
ziemia
mistrz
siąść
siła
dziobie
litera
pili
kiść
ﬁlm
niania
dziewięć
pójdzie
wiedzie
bańka
siekiera
Ćwiczenie 7
Zaznacz zielonym kolorem te wyrazy, w których litera „i” oznacza samogłoskę i jednocześnie
miękkość poprzedzającej spółgłoski. Czerwonym kolorem zaznacz pozostałe wyrazy, z których
następnie ułóż cztery przysłowia i zapisz je w zeszycie.
dwie co traﬁła to głupi nie głowy nigdy jedna

rąbią pijak gdzie chrzciny drwa tam zabije lecą aﬁsz wióry

nie krukowi dymu zgubić ognia nic bez pić ma

wiatr miłe zawsze w traci lipa oczy zima biednemu
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Dźwięczna czy bezdźwięczna?

licencja: CC 0

Ćwiczenie 1
Wymówcie szeptem głoski: b, z, dz, w. Zapiszcie tutaj lub w zeszycie, jakie głoski kolejno
można było usłyszeć.

Uzupełnij

W krtani znajdują się wiązadła głosowe (zwane inaczej strunami), które mogą być napięte –
wtedy wymawiamy głoski dźwięczne – lub rozsunięte i luźne – wtedy mówimy głoski
bezdźwięczne.
Zapamiętaj! Wszystkie samogłoski są dźwięczne.
Wśród spółgłosek możemy znaleźć pary, które różnią się tylko dźwięcznością. Układ warg,
języka, zębów jest w nich taki sam. Jedyna różnica między nimi to napięcie bądź
rozluźnienie wiązadeł głosowych.

Oto zbiór takich par spółgłosek twardych. Pamiętaj, że podobnie mogą być parami
spółgłoski miękkie, np.: wi‐ﬁ, zi‐si, dzi‐ci.
w

b

z

ż

d

dz

g

f

p

s

sz

t

c

k

Niektóre spółgłoski są dźwięczne, ale nie mają odpowiedników bezdźwięcznych: m, n, r, l, ł,
j.
Jedyna spółgłoska bezdźwięczna, która współcześnie nie ma odpowiednika dźwięcznego,
to spółgłoska ch.
Ćwiczenie 2
Utwórz nowe wyrazy, zamieniając wyróżnione litery oznaczające spółgłoski dźwięczne na
odpowiadające im bezdźwięczne.
brać –
medal –

bies–
gaża –

głos –
żal –

gad –

żbik –

uzda –

bark –

zad –

waza –

działo –

gapa –

dobór –

gazeta –

wrak –
życie –

Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 3
Wymów i zapisz, jakie głoski słyszysz na końcu podanych wyrazów .
grób –

mózg –

mąż –

paź –

bieg –

krew –

próg –

gaz –

Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

W języku polskim spółgłoski dźwięczne (mające bezdźwięczny odpowiednik) na końcu
wyrazu tracą swą dźwięczność.
„Lenistwo” narządów mowy objawia się także przy wymawianiu sąsiadujących ze sobą
spółgłosek dźwięcznych i bezdźwięcznych (mających odpowiedniki) – stają się albo
bezdźwięczne, np. babka [bapka], albo dźwięczne, np. liczba [lidżba].

Ćwiczenie 4
Rozpoznaj wyrazy, których wymowa jest zgodna z pisownią.
Wyrazy, których wymowa jest zgodna z pisownią

Wyrazy, których wymowa nie jest zgodna z pisownią

wszystko

łódź

gniazdko

miedź

bielizna

kwiat

kałamarnica
busz

pismo
książka
głębszy

bezpiecznie

krótki

kurz

krówka

krakowianka

ojczym

prędki

sweter

pusty

król

miska
wiedźma

wyprać
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 5
Mimo że często piszemy inaczej, niż mówimy, łatwo sprawdzić, jaką literę zapisać. Wystarczy
utworzyć inną formę danego wyrazu.
M. lp.

D. lm.

M. lp.

M. lm.

krówka

bo krówek

wróg

bo wrogowie

bo ławek

sposób

bo bluzek

stóg

bo babek

obiad

bo trawek

staw

bo widokówek

opad

bo łóżek

dziób

bo żelazek

wąż

Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Nosowa czy ustna?

licencja: CC 0

Kiedy przy wymawianiu głoski powietrze z płuc wydostaje się tylko przez jamę ustną,
powstają głoski ustne. Kiedy powietrze przepływa przez jamę ustną i nosową, powstają
głoski nosowe.
W języku polskim jest sześć głosek nosowych: ą, ę, m, m’, n, ń.

Ćwiczenie 1
Zatkaj nos i spróbuj wymówić podane głoski: m, b, s, n, k, ń. Które głoski trudniej było
wymówić?

Ćwiczenie 2
Mateusz i Asia, bawiąc się na strychu, znaleźli wiele ciekawych rzeczy. Mateusz wyszukał
siedem przedmiotów, w których nazwach znajdują się głoski nosowe, a Asia siedem takich,
w których nazwach są tylko głoski ustne. Uporządkuj znalezione rzeczy.
Rzeczy znalezione przez Mateusza

Rzeczy znalezione przez Asię

budzik

szuﬂada

materac

łopata

świecznik

widły

wanna

nożyczki

grabie

lustro

tamburyn

dzbanek
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

kosz

grzebień

Ćwiczenie 3
Podzielcie się na grupy i zagrajcie w kilkuosobowych zespołach w „państwa, miasta”.
Zasady gry:
W grze biorą udział trzy, cztery osoby. Potrzebne będą: kartka, coś do pisania, ewentualnie
atlas przyrodniczy lub encyklopedia. Gra się tak: każdy uczestnik ma za zadanie wyszukać
słowa z różnych dziedzin, rozpoczynające się na zadaną literę. Należy przerysować podaną
tabelkę do zeszytu i na znak dany przez szefa grupy wypełnić ją poprawnie, zapisując wyrazy
wielką literą.
Wpisywanie słów kończy się, gdy ktoś wpisze odpowiednie wyrazy do wszystkich kolumn
tabelki i głośno to oznajmi lub gdy wszyscy gracze ustalą, że już nic więcej nie mogą wymyślić.
Punkty otrzymuje się za każdą właściwą i poprawnie zapisaną odpowiedź. Wątpliwości
rozstrzyga się na podstawie atlasu lub encyklopedii.
10 pkt – jeśli nikt nie udzielił takiej samej odpowiedzi,
5 pkt – jeśli ktoś inny odpowiedział tak samo,
0 pkt – brak odpowiedzi lub odpowiedź z błędem w zapisie.
Zwycięża ten, kto zbierze najwięcej punktów.
Zaczynamy! Przypomnijcie sobie lub znajdźcie w encyklopedii nazwy własne zaczynające się
na: m, n i zanotujcie je w przerysowanej do zeszytu tabeli.

Imię

M

Nazwisko

Państwo

Miasto

Rzeka

Planeta

N

Podliczcie punkty. Porównajcie wyniki w grupach.
Kto zdobył najwięcej punktów w zespole? Kto w klasie? Gratulacje dla zwycięzcy!
A teraz druga runda.
Ćwiczenie 4
Wymyślcie i zanotujcie nazwy pospolite zawierające litery: ą, ę.

Zwierzę

Roślina

Przedmiot

Część ciała

Kolor

ą

ę

Podliczcie punkty. Porównajcie wyniki w grupach.
Kto zdobył najwięcej punktów w zespole? Kto w klasie? Gratulacje dla zwycięzcy!

Pojazd

Ćwiczenie 5
Jak nazywamy dzieci zwierząt?
Młody konik to

.

Na małą świnkę mówimy
Dziecko krowy to

.
.

Mały kogucik to inaczej

.

Ptak, który właśnie wykluł się z jajka, to

.

Na dziecko owcy powiemy
Mały kociak to inaczej

.
.

Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 6
Utwórz od podanych bezokoliczników formy 1 os. lp. czasu teraźniejszego. Uzupełnij nimi
zdania twierdzące.
uczyć się, czuć, chodzić, śmiać się, bać się, biec, czesać się, myśleć

od ucha do ucha.
na jeża.
na własnych błędach.
własnymi drogami.
o niebieskich migdałach.
o własną skórę.
pismo nosem.
na jednej nodze.
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 7
Uzupełnij jeszcze raz zdania czasownikami z ramki. Tym razem użyj 3 os. lm. czasu
teraźniejszego. Zaobserwuj zmianę w pisowni.
uczyć się, czuć, chodzić, śmiać się, bać się, biec, czesać się, myśleć

od ucha do ucha.
na jeża.
na własnych błędach.
własnymi drogami.
o niebieskich migdałach.
o własną skórę.
pismo nosem.
na jednej nodze.
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 8
Utwórz od podanych bezokoliczników formy 1 os. lp. czasu przeszłego w rodzaju męskim
i żeńskim.
/

nogi za pas.

/

z innej beczki.

/

snem sprawiedliwego.

/

blado.

/

pod prąd.

/

z prawdą.

/

się w czoło.

Uśmiechnąłem się
Wzięłam
Zasnęłam

Puknęłam

Zaczęłam
Płynęłam

Zacząłem

Puknąłem
Wziąłem

Minąłem się
Minęłam się

Uśmiechnęłam się
Zasnąłem

Płynąłem

Ćwiczenie 9
Wypisz z poniższych ciągów wyrazowych słowa obcego pochodzenia z -om-, -on-, -em-, -en-.
1. temperówkakomputercentymetrkomplementlontklombsenskoncert
2. patentplombarentasondalegendaprezentelementkontopontonfundament
3. centralakonferencjacementdentystapensjalamentstempelstonkaatrament

Uzupełnij

Ćwiczenie 10
Wykorzystując słownik wyrazów obcych, wpisz brakujące słowa do diagramu, a dowiesz się,
jak nazywa się uroczyste poświęcenie kościoła, dzwonów itp. Wszystkie słowa zaczynają się
na sylabę kon-.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
1. Wielki obszar lądu otoczony przez morza.
2. Jaskrawe przeciwieństwo.
3. Zebranie kardynałów w szczelnie zamkniętym miejscu w celu obrania papieża.
4. Niemiłe zdziwienie, zakłopotanie.
5. Publiczne wykonanie utworów muzycznych.
6. Wytrwałość w dążeniu do czegoś.
7. Wytrawny znawca rzeczy pięknych, wytwornych.
8. Piętro budynku.
9. Rozmowa towarzyska.
10. Tajna, nielegalna działalność polityczna.
11. Ciąg dalszy.
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Sztafeta informacyjna

Sztafeta kobiet
licencja: CC 0

Ćwiczenie 1
Usiądźcie w kole i pobawcie się w głuchy telefon. Jednej osobie z was nauczyciel powie
szeptem zdanie, które należy przekazać kolejnej osobie tak, żeby inni go nie słyszeli. Czy udało
się wam zachować pierwotną formę zdania albo przynajmniej jego sens?
Ćwiczenie 2
Czy przekazywanie informacji ma coś wspólnego ze sztafetą? Uzasadnij swoje zdanie. Zapisz
swoje spostrzeżenia tutaj lub w zeszycie.

Uzupełnij

Ćwiczenie 3
Zanotuj tutaj lub w zeszycie własną propozycję deﬁnicji słowa informacja. Porównaj swoją
notatkę z zapiskami innych osób w klasie.

Uzupełnij

Ćwiczenie 4
Zapoznajcie się z poleceniami i przydzielcie sobie zadania.
Schemat organizacji pracy:
I ETAP PRACY
Podział klasy na 4-osobowe zespoły, w których:
1. osoba będzie się zajmować akapitem nr 1,
1. osoba – akapitem nr 2,
1. osoba – akapitem nr 3,
1. osoba – akapitem nr 4.
II ETAP PRACY
Każda osoba w grupie zajmuje się jednym akapitem tekstu Władysława Kopalińskiego pt.
„Chleb”. Jej zadaniem jest wynotowanie najważniejszych informacji zawartych
w przydzielonym fragmencie tekstu. Pamiętajcie, żeby na tym etapie pracy czytać tylko swój
akapit tekstu, a nie całość.
III ETAP PRACY
Uczniowie pracujący z tym samym akapitem łączą się w grupy i sprawdzają, czy każdy z nich
ma zanotowane wszystkie informacje z ich fragmentu.
IV ETAP PRACY
Uczniowie wracają do swoich grup i przekazują sobie wzajemnie informacje ze
swoich notatek. Do tekstu Władysława Kopalińskiego sięgają tylko w razie konieczności
zacytowania fragmentu. Każdy członek grupy powinien pozyskać informacje zawarte
w każdym z czterech akapitów tekstu „Chleb”.

Ćwiczenie 5
Posłuchaj nagrania całego tekstu Władysława Kopalińskiego. Czy twoim koleżankom
i kolegom udało się przekazać wszystkie informacje z tej czytanki?
Nagranie dostępne na portalu epodreczniki.pl
Fragment książki Władysława Kopalińskiego czyta Maciej Gudowski
Contentplus.pl sp. z o.o., tylko do użytku edukacyjnego

Fragment książki Władysława Kopalińskiego czyta Maciej Gudowski Fragment książki
Władysława Kopalińskiego czyta Maciej Gudowski Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., tylko do
użytku edukacyjnego.

Ćwiczenie 6

“

Władysław Kopaliński

Chleb
[1] Najpowszechniejsze pożywienie człowieka na wszystkich
kontynentach to jakaś forma chleba – z żyta, pszenicy, fasoli,
ziemniaków, trawy, kory drzew, ryżu i grochu, a w niektórych
okolicach Dalekiego Wschodu także z kasztanów i bukwi (owoców
buka). Bardzo wcześnie ludzie odkryli wartość odżywczą ziarna
zbożowego, które naprzód po prostu rozgryzano w ustach i łykano,
później rozgniatano między kamieniami na mąkę, poczem, dodając
wody, wyrabiano z mąki ciasto. Chleb zaczęto wypiekać w młodszej
epoce kamienia, około 12 000 lat temu, zapewne z ziarna
pokruszonego na grubą śrutę, zarobioną wodą, z czego ugniecione
ciasto w formie placków kładziono na rozgrzane kamienie
i przykrywano gorącym popiołem. Placki te, najwcześniejsza forma
chleba, jadane są do dziś, zwłaszcza w Azji i Afryce. Piecze się je
głównie z kukurydzy, jęczmienia, prosa, gryki. [...]
[2] Jak się zdaje, Egipcjanie pierwsi dokonali, około roku 2600 p.n.e.,
wiekopomnego wynalazku rozpulchniania placków przez

pozostawianie ciasta samorzutnej fermentacji nadającej im strukturę
gąbczastą, zachowaną w konsystencji wypieczonego placka‐chleba,
który stawał się strawniejszy i smaczniejszy od
przaśnego placka‐podpłomyka. Do wywołania fermentacji używali oni
zakwasu (kawałka ciasta z poprzedniego zaczynu) albo drożdży
z osadów winiarskich, a więc piekli chleb metodami w zasadzie
podobnymi do dzisiejszych. Z czasem piekarnictwo egipskie
produkowało przeszło pięćdziesiąt gatunków pieczywa rozmaitego
kształtu, używając dla zapachu sezamu, kamfory i ziaren maku. Chleb
znajdowany przez archeologów w grobowcach jest jednak mniej
wyrośnięty i bardziej gruboziarnisty niż nasze pieczywo. Egipcjanie
wynaleźli też pierwsze piece piekarskie. Najwcześniejsze znane
przykłady to naczynia walcowate ulepione z gliny nilowej i wypalone,
zwężone u góry na kształt stożka. [...]
[3] Akadowie (ludność semicka południowej Mezopotamii,
zamieszkująca ją od III tysiąclecia p.n.e.) uważali spożywanie chleba za
dowód kultury. W „Poemacie o Gilgameszu”, epopei starobabilońskiej
z około roku 2000 p.n.e., Enkidu, dziki stwór ulepiony z gliny, żyjący
w towarzystwie zwierząt, staje się człowiekiem (a później bohaterem
i przyjacielem Gilgamesza, króla sumeryjskiego miasta Druk) między
innymi dlatego, że nauczył się jeść chleb.
[4] Chleb był też głównym pożywieniem starożytnych Żydów.
Wyrażenie: „jeść chleb” znaczyło również „posilać się”. Chleb stał się
symbolem pożywienia w ogóle, np. w Modlitwie Pańskiej („O jcze
nasz”): „Chleba naszego powszedniego daj nam dziś” chleb oznacza po
prostu jadło. Chleb był otoczony czcią, nie karmiono nim zwierząt;
gdy kawałek chleba spadł na ziemię, podnoszono go i czyszczono
starannie z pyłu. W Biblii prorok Izajasz mówi: „Ułam łaknącemu
chleba twego”. Krajanie chleba nożem było uważane za czyn zdrożny,
co zapewne stanowiło pozostałość czasów, kiedy chleb znano tylko
w postaci suchego, twardego, cienkiego placka, niedającego się
ukrajać. I dziś Arabowie pytają człowieka zabierającego się do krajania

chleba nożem: „Czy chcesz zabić chleb?” To łamanie się chlebem jest
obyczajem zachowanym w krajach śródziemnomorskich Europy od
starożytności do dziś. My raczej krajemy chleb przed podaniem go do
stołu, a dopiero ukrajaną kromkę łamiemy w ręku. W krajach
południowych pan domu sam odłamuje kawałki chleba z bochenka
i rozdaje biesiadnikom. Znaczenie chleba dla starożytnych Żydów
odzwierciedla się w wielu miejscach Biblii. W Księdze Rodzaju Bóg
mówi do Adama wygnanego z Raju: „W pocie oblicza twego będziesz
pożywał chleba”. Jezus w Ewangelii według Jana powiada: „Jam jest
chleb życia”. Chleb stał się więc symbolem obecności i działalności
Chrystusa w Kościele, stąd wyrażenie „łamać się chlebem” znaczy
w Nowym Testamencie „brać udział w komunii św.”, czyli w „chlebie
Pańskim”. [...]
Władysław Kopaliński, Chleb, [w:] tegoż, Opowieści o rzeczach powszednich, Warszawa 1994, s. 203–204.

Ćwiczenie 7
Z jakich ksiąg lub tradycji pochodzą cytaty przywołane przez Władysława Kopalińskiego?
„Chleba naszego powszedniego daj nam
dziś”

Ewangelia według św. Jana

„Jam jest chleb życia”

modlitwa „Ojcze Nasz”

„Czy chcesz zabić chleb?”

Księga Izajasza

„Ułam łaknącemu chleba twego”

tradycja arabska

„W pocie oblicza twego będziesz
pożywał chleba”

Księga Rodzaju

Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 8
Kto wynalazł pierwsze piece piekarskie?


Arabowie



Egipcjanie



Fenicjanie



Akadowie

Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 11
Sprawdź, czy udało ci się zapamiętać:
rodzaje chleba (od najstarszego do współczesnego),
zwyczaje związane z chlebem,
cytaty biblijne przytoczone przez Władysława Kopalińskiego,
co symbolizuje chleb.



Dzielić się z innymi

Krojenie chleba
Wonderlane, licencja: CC BY-SA 2.0

Ćwiczenie 1
Zastanów się i powiedz, dlaczego w wielu kulturach pojawia się zalecenie dzielenia się
chlebem z innymi ludźmi. Czy znasz przykłady realizacji tego nakazu w polskich tradycjach?
Opisz jedną z nich tutaj lub w zeszycie.

Uzupełnij

Ćwiczenie 2
Obejrzyj ﬁlm z recytacją wiersza Anny Kamieńskiej pt. „Kamienny chleb”. Zwróć uwagę na to,
kim może być osoba mówiąca w wierszu.

Film dostępny na portalu epodreczniki.pl
Wiersz Anny Kamieńskiej czyta Elżbieta Golińska
Contentplus.pl sp. z o.o., tylko do użytku edukacyjnego

Wiersz Anny Kamieńskiej czyta Elżbieta Golińska Wiersz Anny Kamieńskiej czyta Elżbieta
Golińska Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., tylko do użytku edukacyjnego.

Ćwiczenie 3
Przeczytaj wiersz. Zwróć uwagę na zachowanie gospodyni wobec głodnego gościa.

“

Anna Kamieńska

Kamienny chleb
Na oknie bochen chleba leżał napoczęty,
Na liściu kapuścianym, pulchny i pęknięty.
Szedł drogą głodny. Staje. Prosi gospodyni:
”Dajcie mi kromkę, kromka ubytku nie czyni.
Jestem głodny, od wczoraj bez chleba i wody”.
”A cóż to, czy chleb piekę dla czyjej wygody?

Nie dam wam, ani myślę dla was wstawać z ławy! –
Fuknęła gospodyni. – Poszedł, jaki żwawy!”
Za chwilę sama sobie chleb ukroić wstaje,
Ale nóż w chleb nie wchodzi, krajać się nie daje.
Na oknie zamiast chleba zwykły kamień leży,
Choć jeszcze wczoraj ciasto rozczyniała w dzieży.
Anna Kamieńska, Kamienny chleb, Warszawa 2006, s. 16.

Ćwiczenie 4
Spośród podanych przymiotników wybierz te, które określają cechy charakteru gospodyni,
i zapisz je tutaj lub w zeszycie. Uzasadnij swój wybór.

Uzupełnij

pracowita
gnuśna
skąpa
miłosierna
hojna
uprzejma
opryskliwa
serdeczna
harda
litościwa
pokorna
zapobiegliwa

Ćwiczenie 5
Napisz, jaką nauczkę otrzymała gospodyni. Wyjaśnij, dlaczego chleb zamienił się w kamień.
Zapisz swoje spostrzeżenia tutaj lub w zeszycie.

Uzupełnij

Ćwiczenie 6
Spośród podanych przysłów wskaż te, które najlepiej oddają przesłanie utworu pt. „Kamienny
chleb”.


Biedna to kraina, gdzie się chleb kończy, a kamień zaczyna.



Gdy proszą cię o chleb, nie dawaj kamienia.



Kto nie pracuje na chleb, niegodzien, by go jadł.



Nic po chlebie, kiedy brak zębów.



Kto chleba nie żałuje, nigdy go nie traci.

Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 7
Wykorzystajcie sytuację przedstawioną w wierszu do przygotowania małej formy teatralnej.
Przydzielcie sobie role Głodnego i Gospodyni.
Omówcie sposób głosowej interpretacji tekstu: intencję, z jaką postać wypowiada
kwes ę, intonację, pauzy.
Omówcie mimikę, wyraz twarzy, gesty, postawę ciała i ruch na scenie.
Przygotujcie rekwizyty.
Przećwiczcie scenkę i zaprezentujcie efekty waszej pracy całej klasie.
Ćwiczenie 8
Czy znasz akcje charytatywne polegające na dzieleniu się żywnością? Kogo i jak można w ten
sposób wesprzeć? Jeśli nie znasz takich akcji, poszukaj w internecie wiadomości na ich temat.
Przygotuj plakat informacyjny, który zawiesisz w szkole.

Jak obudzić natchnienie?

licencja: CC 0

Ćwiczenie 1
Czy wiesz, co to jest natchnienie? Czyim jest przywilejem? Czy zdarzyło ci się kiedyś mieć
natchnienie?
Ćwiczenie 2
Zapisz tutaj lub w zeszycie nazwy czynności lub rzeczy, które można robić pod natchnieniem.

Uzupełnij

Ćwiczenie 3
Posłuchaj nagrania z fragmentem odczytu Wisławy Szymborskiej, który wygłosiła podczas
uroczystości wręczenia Nagrody Nobla w 1996 roku. Zwróć uwagę na to, jak – według
noblistki – rodzi się natchnienie.

Nagranie dostępne na portalu epodreczniki.pl
Fragment odczytu noblowskiego Wisławy Szymborskiej czyta Elżbieta Golińska
Contentplus.pl sp. z o.o., tylko do użytku edukacyjnego

Fragment odczytu noblowskiego Wisławy Szymborskiej czyta Elżbieta Golińska Fragment
odczytu noblowskiego Wisławy Szymborskiej czyta Elżbieta Golińska Źródło: Contentplus.pl
sp. z o.o., tylko do użytku edukacyjnego.

Ćwiczenie 4
Przeczytaj tekst przemówienia Wisławy Szymborskiej. Dlaczego – według niej – tak ważne jest
bezustanne powtarzanie „nie wiem”?

“

Wisława Szymborska

Nie wiem
Wspomniałam o natchnieniu. Na pytanie, czym ono jest, jeśli jest,
poeci współcześni dają odpowiedzi wymijające. [...]
Ja także, pytana o to czasami, istotę rzeczy obchodzę z daleka. Ale
odpowiadam w sposób taki: natchnienie nie jest wyłącznym
przywilejem poetów czy artystów w ogólności. Jest, była, będzie
zawsze pewna grupa ludzi, których natchnienie nawiedza. To ci
wszyscy, którzy świadomie wybierają sobie pracę i wykonują ją
z zamiłowaniem i wyobraźnią. Bywają tacy lekarze, bywają tacy
pedagodzy, bywają tacy ogrodnicy i jeszcze setka innych zawodów.
Ich praca może być bezustanną przygodą, jeśli tylko potraﬁą w niej
dostrzec coraz to nowe wyzwania. Pomimo trudów i porażek, ich
ciekawość nie stygnie. Z każdego rozwiązanego zagadnienia wyfruwa
im rój nowych pytań. Natchnienie, czymkolwiek ono jest, rodzi się
z bezustannego „nie wiem”.
Takich ludzi nie jest zbyt wielu. Większość mieszkańców tej ziemi
pracuje, żeby zdobyć środki utrzymania, pracuje, bo musi. To nie oni
z własnej pasji wybierają sobie pracę, to okoliczności życia wybierają
za nich. Praca nielubiana, praca, która nudzi, ceniona tylko dlatego, że
nawet w tej postaci nie dla wszystkich jest dostępna, to jedna

z najcięższych ludzkich niedoli. I nie zanosi się na to, żeby najbliższe
stulecia przyniosły tutaj jakąś szczęśliwą zmianę.
[...] Gdyby Izaak Newton nie powiedział sobie „nie wiem”, jabłka
w ogródku mogłyby spadać na jego oczach jak grad, a on
w najlepszym razie schylałby się po nie i zjadał z apetytem. Gdyby
moja rodaczka Maria Skłodowska‐Curie nie powiedziała sobie „nie
wiem”, zostałaby pewnie nauczycielką chemii na pensji dla panienek
z dobrych domów, i na tej – skądinąd zacnej – pracy upłynęłoby jej
życie. Ale powtarzała sobie „nie wiem” i te właśnie słowa przywiodły
ją, i to dwukrotnie, do Sztokholmu, gdzie ludzi o duchu niespokojnym
i wiecznie poszukującym nagradza się Nagrodą Nobla.
Wisława Szymborska, Nie wiem, [w:] tejże, Fragment mowy „Poeta i świat” wygłoszonej 7 grudnia 1996 w Akademii
Szwedzkiej podczas odbierania Nagrody Nobla, Kraków 1996.

Ćwiczenie 5
Tekst Wisławy Szymborskiej pt. „Nie wiem” to...


baśń.



wiersz.



opowiadanie.



przemówienie.

Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.



Ćwiczenie 13
Zapisz tutaj lub w zeszycie plan odczytu Wisławy Szymborskiej. Postaraj się nadać tytuł
każdemu akapitowi.

Uzupełnij

Ćwiczenie 14
Przyjrzyj się obrazowi Walentego Wańkowicza. Czy przedstawiony na nim artysta ma cechy
kogoś, kto znajduje się pod natchnieniem? Po czym to rozpoznajesz?

Portret Adama Mickiewicza
Walenty Wańkowicz, Portret Adama Mickiewicza, 1827-1828, olej na płótnie, domena publiczna

Dzieło geniusza!

Freski na suﬁcie Kaplicy Sykstyńskiej w Watykanie
Michał Anioł, zdjęcie: Qypchak, licencja: CC BY-SA 3.0

Ćwiczenie 1
Przyjrzyj się scenie Sądu Ostatecznego przedstawionej na fresku Michała Anioła w Kaplicy
Sykstyńskiej w Watykanie. Czy umiesz rozpoznać świat zbawionych i świat potępionych? Po
czym je poznajesz? Zapisz swoje spostrzeżenia tutaj lub w zeszycie.

Uzupełnij

Sąd Ostateczny
Michał Anioł Buonaro , Sąd Ostateczny, 1536-1541, fresk, Kaplica Sykstyńska w Watykanie, domena publiczna

Ćwiczenie 2
Przyjrzyj się scenie stworzenia Adama pochodzącej z tego samego fresku. Zastanów się, czy
postaci są przedstawione w sposób realistyczny, czy fantastyczny. Uzasadnij swoje zdanie.
Zapisz swoje spostrzeżenia tutaj lub w zeszycie.

Stworzenie Adama
Michał Anioł Buonaro , Stworzenie Adama, 1511, fresk, Kaplica Sykstyńska w Watykanie, domena publiczna

Uzupełnij

Źródło: a. nn., licencja: CC BY 3.0.

Michelangelo Buonaro
1475–1564
Włoski artysta epoki odrodzenia: malarz, rzeźbiarz, poeta, architekt.
Ciekawostka
Kaplica Sykstyńska to część Pałacu Watykańskiego, wybudowana w XV wieku. Jest
jednym z najważniejszych miejsc w Watykanie. To tu odbywają się wybory nowego
papieża. Jej ściany oraz sklepienie zdobią niezwykłe freski autorstwa Michała Anioła.
Ćwiczenie 3
Przeczytaj fragment wspomnień Melchiora Wańkowicza. Zwróć uwagę na to, kim jest narrator
i w jaki sposób opowiada o swojej przygodzie.

“

Melchior Wańkowicz

Knykcie Michała Anioła
Dziwne zjawisko: podczas gdy wielcy twórcy zawsze rozumieli, jak
ciężką pracą jest ich twórczość, pokolenia całe ich odbiorców żyły
i dotąd żyją w przekonaniu, że twórca to tylko i wyłącznie talent [...].
Pamiętam, kiedy dane mi było zrozumieć, że ci uwielbiani ludzie byli
tytanami pracy. Stało się to, kiedy pyrgnąłem po roku studiów

uniwersyteckich na pierwszą samodzielną wycieczkę po Europie.
Podróżowałem z Baedekerem w futerale przy pasku, z kompasem na
ręku i z planami miast. Z ambicją, aby z każdego dworca pójść do
jakiegoś taniego hotelu, nie pytając nikogo o drogę. Ta młodzieńcza
czupurność kazała mi wstępować do galerii obrazów bez żadnego
przygotowania. W szczeniackim zadufaniu, że nie mam sobie mącić
sądu.
I wówczas w Rzymie otrzymałem pierwsze uderzenie uczące pokory.
Wiele takich uderzeń powinien otrzymać każdy młody, nim się w nim
pocznie wykuwać dojrzałość. Na dobrą sprawę ta dojrzałość wykuwa
się całe życie. Stuletni Tycjan, umierając, powiedział: „Zdaje mi się, że
poczynam rozumieć, jak należy malować”. Dziewiętnastoletniemu
chłopakowi trudno było to zrozumieć. Zatracając się w zachłannym
zapatrzeniu na Sąd Ostateczny Michała Anioła, to zapewne
największe rozmiarami malowidło pojedynczego twórcy, myślałem
tylko o erupcji geniuszu. Było to coś tak niebosiężnego, tak coś
dalekiego od pomyślenia nawet o tym, że to jest łączne
z możliwościami ludzkimi. Objawienie! Natchnienie! Geniusz! Łaska
Boża! I cały brekekeks dziewiętnastoletniego entuzjasty i prymitywu
białoruskiego od konia i strzelby.
Kiedy następnie zobaczyłem album rysunków Michała Anioła,
poczułem się wyzuty z tych blasków: przez ileś tam stron ciągnął się
niezliczoną ilość razy powtarzany rysunek knykcia. A cóż za nudny
pedant tak się bawił!... A cóż za maniak o typie jakiegoś nauczyciela
rysunków.
Wionęła na mnie abominacja do moich rysunków w szkole, gęsto
pstrzonych dwójami, pouczeń, że sześcian nie ma wyglądać jak
ostrosłup, że ﬁszorek nie jest po to, aby rozmazywać coś, co miało
być rysunkiem wazonu, w jakiś taniec Murzynów w ciemnym tunelu.
Popędziłem zbuntowany, zamącony, pokrzywdzony, sobie
niewierzący – sprawdzać, konfrontować. Wielka to ilość scen, detali,

po których ślizga się wzrok. I znowu rysunek wyzywający, i znowu
oszałamiająca feeria barw! Po cóż tu jakiś pedant‐pacykarz, przecie to
był niechybny pędzel prowadzony ręką boga‐natchnienia. I nagle,
szpiegując Michała Anioła w Stworzeniu Adama, widzę, jak Bóg
wyciąga do Adama prawą rękę, która się styka z jego lewą ręką. Ależ
tak: oba ich knykcie, ich przechył oglądałem w nieskończonej ilości
wersji.
I wówczas – druga krańcowość: nieszczęśnik z dwójami z rysunków
począł sobie marzyć: a gdyby tak się uprzeć i malować te knykcie,
i malować je bez końca, toby się wreszcie zostało malarzem? Ale zaraz
– fala zniechęcenia. Sam tylko Sąd Ostateczny liczy 394 postacie,
które razem samych knykci mają 788, każdy inny. A wszystkich innych
palców? A nóg, łokci, nosów, uszów, oczu – zatrzęsienie. A te ubiory,
przedmioty, zwierzęta, ryby, zioła, przestrzenie wód, śniegi, błota –
ot co tu gadać, ten każdy inny liść na drzewie. Ilość kajetów ze
szkicami rosłaby pod niebo w coraz to nowe słupy, ciasno, szaro,
beznadziejnie zrobiłoby się w nich małemu robaczkowi ludzkiemu, że
już nie wiedziałem, co robić, już i ruszyć się trudno było, nie mogłem
tchnąć.
Była to za silna dawka na dziewiętnastolatka, który jeszcze nie
wiedział, czy się kierować na Aleksandra Macedońskiego, czy na
Dantego, a może jeszcze lepiej na Kolumba. Ale już się dowiedział, że
wszędzie tam, zapewne, nie uda się wykręcić łaską Boską.
Melchior Wańkowicz, Knykcie Michała Anioła, [w:] tegoż, Kara a La Fontaine'a, Kraków 1983, s. 140–141.

Źródło: a. nn., licencja: CC BY 3.0.

Melchior Wańkowicz
1892–1974
Polski pisarz, dziennikarz, reportażysta, publicysta, urodzony na Białorusi. Napisał m.in.
„Ziele na kraterze”, „Bitwę o Monte Cassino”, „Na tropach Smętka”, „Karafkę .

Ćwiczenie 4
W jakim wieku był narrator, kiedy po raz pierwszy zobaczył freski Michała Anioła?


Miał 40 lat.



Miał 19 lat.



Nie wiadomo.



Był dzieckiem.

Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.



Ćwiczenie 7
Przypomnij sobie metodę mapy myśli. Opracuj mapę myśli z informacjami o:
autorze tekstu,
narratorze,
twórcy fresków w Kaplicy Sykstyńskiej.
Ćwiczenie 8
Na podstawie ostatniego akapitu tekstu „Knykcie Michała Anioła” sformułuj wniosek, do
którego doszedł narrator. Zapisz wniosek tutaj lub w zeszycie.

Uzupełnij

Ćwiczenie 9
Porozmawiajcie o ważnym wydarzeniu ze swojego życia, np. podróży lub jakiejś uroczystości.
Wykorzystajcie czasowniki: pamiętać, otrzymać, zobaczyć etc.
Ćwiczenie 10
Odnajdź w internecie wirtualny spacer po Kaplicy Sykstyńskiej i zapoznaj się z treścią tego
przewodnika.

Różowe okulary

licencja: CC 0

Ćwiczenie 1
Jaki to kolor? Zapisz odpowiedzi tutaj lub w zeszycie.
… jak noc
… jak kreda
… jak trawa
… jak burak
… jak niebo

Uzupełnij

Ćwiczenie 2
Dopasuj odpowiednie przymiotniki do rzeczowników tak, żeby powstały właściwe związki
wyrazowe.
kasztanowe

róża

ziemista

cera

pąsowa

łąka

turkusowe

włosy

orzechowe

oczy

modra

niebo

zielona

rzeka

koralowe

usta

Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 3
Wytłumacz znaczenie związku wyrazowego: patrzeć przez różowe okulary.
znaczenie dosłowne

nosić okulary z różowymi szkłami

znaczenie przenośne

patrzeć pozytywnie na świat

Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 4
Wysłuchaj nagrania recytacji wiersza Joanny Pollakówny. Zwróć uwagę na to, kim jest osoba
mówiąca w utworze.

Film dostępny na portalu epodreczniki.pl
Wiersz Joanny Pollakówny czyta Elżbieta Golińska
Contentplus.pl sp. z o.o., tylko do użytku edukacyjnego

Wiersz Joanny Pollakówny czyta Elżbieta Golińska Wiersz Joanny Pollakówny czyta Elżbieta
Golińska Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., tylko do użytku edukacyjnego.

“

Joanna Pollakówna

Malowanie
Co będzie na tym obrazie?
Na razie
kładę kolory i linie.
Niebieska rzeka płynie zwinnie,
wtem żółte słońce wpada do rzeki
i zaraz las wyrasta zielony, wielki.

Czerwony mak ma niebo błękitne nad głową.
Spojrzę –
i słońce zachodzi złoto i ﬁoletowo,
a kiedy żółty kolor z czerwonym połączę,
pomarańczowe kule rozsypię po łące.
Pomarańcze na łące? I gdzież to być może?
– Na obrazku.
Gdy jestem w różowym humorze.
Joanna Pollakówna, Malowanie, Mikołów 2012, s. 260.

Ćwiczenie 5
Co robi osoba mówiąca w wierszu Joanny Pollakówny? W jakim jest nastroju? Zapisz swoje
spostrzeżenia tutaj lub w zeszycie.

Uzupełnij

Ćwiczenie 6
Zaznacz w tekście wiersza dowolnymi kolorami namalowane przez malarza elementy.

licencja: CC 0

Ćwiczenie 7
Jakie środki poetyckie zastosowała autorka wiersza, żeby oddać radość tworzenia obrazu
przez osobę mówiącą w wierszu? Podaj przykłady:
przenośni,
ożywienia,
epitetów.

Uzupełnij

Ćwiczenie 8
Narysuj obraz, o którym mówi podmiot liryczny w wierszu „Malowanie” Joanny Pollakówny.

Jedno z szaleństw panny Ewy

W pracowni malarza
Marie-Lan Nguyen, licencja: CC BY-SA 2.5

Źródło: a. nn., licencja: CC BY 3.0.

Kornel Makuszyński
1884–1953
Jeden z najbardziej popularnych polskich pisarzy dla dzieci. Jest autorem wielu znanych
powieści, często ekranizowanych: „Szatan z siódmej klasy”, „Panna z mokrą głową”,
„Awantura o Basię”, „Szaleństwa panny Ewy”, „Przyjaciel wesołego diabła”, „O dwóch takich,
co ukradli księżyc”, „Przygody Koziołka Matołka”.

Ćwiczenie 1
Przeczytajcie biogram Kornela Makuszyńskiego. Porozmawiajcie, o czym informują tytuły jego
książek. Jeśli ich nie znacie, wyobraźcie sobie, kim są i jacy są ich tytułowi bohaterowie.
Ćwiczenie 2
Przeczytaj fragment książki Kornela Makuszyńskiego pt. „Szaleństwa panny Ewy” i naszkicuj
opisany w nim obraz. Porównaj swój szkic z pracami innych uczniów i uczennic. Są takie same
czy różne? Z czego wynikają różnice?

“

Kornel Makuszyński

Ależ tam są moje obrazy!
– Chodźmy na górę! – rzekł niespodziewanie Jerzy. – Ale, ale... Czy
Ewcia jest gotowa na śmierć?
– Na śmierć? Czemu?
– Bo teraz pójdziemy do mojej pracowni. Ha! Zdarzało się czasem, że
człowiek, który tam wszedł niespodzianie, dostawał pomieszania
zmysłów najmniej na trzy dni. Pani się nie boi?
– Nic a nic! – zaśmiała się Ewa.
– Ależ tam są moje obrazy!
– Tym chętniej tam pójdę.
– Dziewczyno! – mówił Jerzy ponuro. – Wszelka odwaga ma swoje
granice. Czy pani wie, dlaczego dookoła nas różne opryszki kradną
róże, a u nas nigdy?
– Bo zapewne w ogrodzie jest pies!
– Nie ma żadnego psa. Natomiast moja genialna matka wpadła na
genialny pomysł i na cały dzień wystawia w ogrodzie dwa albo trzy
moje obrazy. Złodziej przełazi przez ogrodzenie, spojrzy i jakby
w niego piorun trzasnął. Potem ucieka, nie mogąc znieść
przeraźliwego widoku. W nocy jest gorzej, bo obrazu nie widać
i wtedy ja czasem wychodzę do ogrodu i muszę szczekać na rozmaite
głosy.
– O, jaki pan jest zabawny! – śmiała się Ewcia. – Chodźmy czym

prędzej do pracowni.
– Dobrze, ale jeśli pani postrada zmysły, będzie się pani musiała
leczyć na koszt własny. Proszę uważać, bo tu schody są tak strome jak
drabina Jakuba, co wiodła do nieba. Raz zaprosiłem jednego krytyka,
który napisał, że gdyby krowa malowała ogonem, byłaby wobec mnie
Rafaelem. Krytyk miał bardzo krótki wzrok, więc miałem nadzieję, że
na tych schodach zrobi sobie jakąś krzywdę. I nic sobie nie zrobił!
Potem napisał, że niebacznie obraził nie mnie, lecz krowę, która jest
zwierzęciem dobrotliwym i nikomu nie czyni krzywdy malowaniem.
Tutaj jest moja pracownia...
Otworzył drzwi bardzo powoli, jakby z namysłem, i rzekł cicho:
– Proszę, niech Ewcia wejdzie...
Ewcia odniosła niespodziane wrażenie, że to zgoła inny człowiek.
Wesołość jego zgasła jak nagle zdmuchnięta lampa. Hałaśliwy przed
chwilą i mocno stąpający, wchodził do pracowni ściszonymi krokami.
I jej się udzielił ten nastrój. Nie widziała nigdy w życiu malarskiej
pracowni. Pewnie taki sam pokój jak inny, tylko z większymi oknami.
Gdy weszła, przystanęła zdumiona. Pracownia była niewielka, a jedną
całą ścianę miała ze szkła, tak zaś była zatłoczona, że trudno się w niej
było poruszać. Na honorowym miejscu sterczała zabrudzona paka,
a na pace rozkraczony fotel. Na ścianach obrazy bez ram, pod
ścianami dziesiątki obrazów. Ostra woń farb, oleju
i terpentyny przesycała powietrze.
– Śliczna pracownia, nieprawda? – rzekł cicho malarz.
Ewcia pomyślawszy, że ten człowiek kpi albo pyta o drogę do zakładu
obłąkanych, spojrzała na niego, lecz ujrzawszy na jego twarzy
szczęśliwy uśmiech cichego zachwytu, pojęła, że nigdy nie mówił
poważniej.
– Trochę tu jakoś... – mówiła niepewnie. – Trochę nieporządku...
– A ja bym tego śmietnika – odrzekł on z roztkliwieniem – nie oddał
za wszystkie pałace świata.
– A może by okno... Może by otworzyć...
– Po co?

– Bo tu czuć terpentynę.
– No to co? Róże nie pachną piękniej...
Mówiąc to, zaśmiał się niskim, bulgocącym śmiechem, najwyraźniej
szczęśliwym.
– A czy pan mi pokaże swoje obrazy?
– Jeśli pani to zniesie... – rzekł ściszonym głosem. – Niech się Ewcia
wygramoli na tę pakę i usiądzie w fotelu. Tylko proszę się bardzo nie
wiercić, gdyż podstawa jest chwiejna i grozi skręceniem karku.
Malarz był wyraźnie poruszony. Znowu zaczął nadrabiać humorem,
lecz widać było, że jest przejęty; wprawdzie na pace siedział tylko
podlotek z zadartym nosem, znający się na malarstwie tyle co kura na
pieprzu, lecz malarzowi było wszystko jedno. Każdy widz byłby go
napełnił niezrozumiałą trwogą. Wyszukał pod ścianą jakieś płótno
i ustawił w świetle.
– Boże, jakie to śliczne! – wykrzyknęła Ewcia.
Na płótnie namalowana była jedna jedyna gałąź brzozy, skręcona jakby
w bólu. Wichry taki nadały jej kształt, że przypominała ramię harfy,
a długie gałązki spływały ku dołowi jak struny. Listki zaznaczone były
tak delikatnie, jakby tylko muśnięciem. Całe płótno było srebrzyste,
jak gdyby światło z niewidzialnego lało się księżyca.
Teraz już Jerzy się nie ociągał i nie czynił gadanych wstępów.
W milczeniu, poważnym i skupionym, wybierał ze sterty płócien te,
które mu się wydały godnymi „publicznego” pokazu. Wypatrzywszy
w ścianie potężny hak, zawieszał na nim obrazy, jeden po drugim. Za
każdym razem Ewa pokrzykiwała, gorąco sławiąc wschody i zachody,
góry, lasy i wodę. Patrzyła w oszołomionym zdumieniu na te
kolorowe bogactwa. Jedynym obrazem, jaki widziała w ostatnim
czasie, było malowidło w domu pani Szymbartowej, wyobrażające
bardzo czerwony, sosnowy las, po którym przechadzały się sarny,
serdecznie zdumione widokiem ogromnych jak damskie kapelusze,
nakrapianych muchomorów. Teraz zaczęły przed jej zdumionymi
oczami kłębić się tęcze, perliły się świty i czerwieniły się zachody.
Pokaz trwał już chyba całą godzinę. W pracowni było gorąco i duszno.

Jerzy począł grzebać w nowej stercie. W pewnej chwili twarz mu się
rozjaśniła. Dźwignął wielkie płótno i z nie byle jakim trudem zawiesił
je na haku.
– Niech Ewcia patrzy! – rzekł z dumą.
Ponieważ Ewcia nie odpowiedziała na wezwanie cienkim okrzykiem
grubego zachwytu, Jerzy spojrzał w jej stronę.
Ewa spała.
Kornel Makuszyński, Ależ tam są moje obrazy!, [w:] tegoż, Szaleństwa panny Ewy, Warszawa 1996, s. 185–186.

Ćwiczenie 3
Omówcie zachowanie bohaterów tekstu „Ależ tam są moje obrazy!”. Zacytujcie odpowiednie
fragmenty. Uwzględnijcie:
sposób, w jaki Jerzy ostrzegał Ewę przed wejściem do pracowni;
wygląd pracowni Jerzego i jej ocenę wyrażoną przez Ewę i przez Jerzego;
zmianę w zachowaniu Jerzego po wejściu do pracowni;
ocenę obrazów wyrażoną przez Ewę i ich autora Jerzego.
Ćwiczenie 4
Odszukajcie fragmenty, w których Jerzy mówi o swoich obrazach. Jak myślicie, dlaczego w ten
sposób je ocenia? Czy rzeczywiście tak myśli? Podyskutujcie o tym w klasie.
Ćwiczenie 5
Wyszukaj w tekście Kornela Makuszyńskiego porównania i uzupełnij przykłady.
– strome jak
– wesołość jego zgasła jak
–

jak struny

– srebrzyste, jak gdyby
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 6
Wyjaśnij znaczenie podanych związków frazeologicznych. Zapisz wyjaśnienia tutaj lub
w zeszycie. Odszukaj je w tekście i powiedz, kto i w jakiej sytuacji je wypowiedział.
znać się jak kura na pieprzu,
kpisz, czy o drogę pytasz,
jakby w niego piorun trzasnął,
nadrabiać humorem.

Uzupełnij

Ćwiczenie 7
Dobierzcie się w pary - wcielcie się w role Ewy i Jerzego. Ułóżcie dialog, który mógł mieć
miejsce po przebudzeniu się Ewy.
Ćwiczenie 8
Odegrajcie scenkę na podstawie ułożonego dialogu.

W pracowni malarza

Ćwiczenie 9
Malarze używają różnych odcieni barw. Nazwij kolor, od którego pochodzą podane odcienie.
W razie trudności skorzystaj ze słownika języka polskiego.
turkus, szaﬁr, ultramaryna –
amarant, cynober, burgund, purpura, karmazyn –
heban, antracyt, marengo, graﬁt –
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Malarz w swojej pracowni
Adriaen van Ostade, Malarz w swojej pracowni, 1663, olej na płycie dębowej, domena publiczna

Ćwiczenie 10
Opisz pomieszczenie pokazane na obrazie Adriaena van Ostade. Możesz wykorzystać podane
słownictwo.
z lewej strony
w centrum
z tyłu
z boku
przed
za
u góry
w głębi

sztaluga
fotel
farby
obraz
model
szkice
odlew gipsowy
płótno
stołek
paleta
zasłona
rama
teczka
schody
podłoga
suﬁt
belki
okno
znajduje się
leży
stoi
porozrzucane
rozsypane
pada
wisi
rzucone
twórczy nieład
bałagan
nieporządek
rozgardiasz
brud
bieda
ubóstwo

Ćwiczenie 11
Opisz postać przedstawioną na obrazie: ubiór, postawę ciała, gest, zajęcie. Swój tekst zapisz
tutaj lub w zeszycie.

Uzupełnij

Ćwiczenie 12
Wyobraź sobie, że znajdujesz się w pomieszczeniu przedstawionym na obrazie. Opisz swoje
odczucia.

Uzupełnij

Ćwiczenie 13
Jak rozumiesz anegdotę? Wyjaśnij.

Pewien bankier poprosił Verneta o jakiś rysunek. Malarz w pięć minut zrobił niewielki rysunek
i powiedział:
– To będzie kosztować 1000 franków.
– Jak to, 1000 franków za rysunek, na który stracił pan tylko pięć minut?!
– Tak – odpowiedział Vernet – ale ja straciłem 30 lat życia, żeby nauczyć się robić takie rysunki
w ciągu pięciu minut.

Uzupełnij

Urzekające rzęsy żaby Bożenki, czyli o rz i ż

licencja: CC 0

Ćwiczenie 1
Tutaj lub w zeszycie wypisz z poniższych ciągów wyrazowych słowa z rz niewymiennym,
których pisownię trzeba zapamiętać.
Podpowiedź: obok każdego ciągu zapisano liczbę wyrazów z rz niewymiennym.
1. talerzmolokalendarzstółrzemieńpalecburzakątmasatchórzurząd (5)
2. nietoperzmasazwierzęgumkazdarzeniesarnakorzeńdwaelementarzsto (5)
3. rzadkomakrzęsabutrzeźbawęchtwarzszeptrzeczklatkarzetelnypawrzut (7)
4. rzekaosawęgorzgniewwierzchszynazorzabąkzmierzchlatorzemiosłogłód (6)

Uzupełnij

Ćwiczenie 2
Wybierz po jednym słowie z każdego ciągu wyrazów z poprzedniego ćwiczenia i ułóż z nimi
zdania. Zapisz je tutaj lub w zeszycie.

Uzupełnij

Ćwiczenie 3
Odgadnij na podstawie deﬁnicji nazwy roślin i zapisz je poprawnie z rz bądź ż.
Nazwa

Deﬁnicja
Drzewo lub krzew szybko rosnący,
o kwiatach zebranych w bazie, liściach
lancetowatych lub eliptycznych. Nie obiecuj
na niej gruszek :)
Kolczasty krzew o barwnych, pachnących
kwiatach, uprawiany jako roślina ozdobna
i ze względu na cenny olejek. Nie ma jej bez
kolców :)
Roślina zielna powszechnie uprawiana ze
względu na jadalne bulwy o skórce białej,
różowej, czerwonej lub ﬁoletowej, mające
dużą wartość dietetyczną i smakową.
Wyśmienicie smakuje z serem
i szczypiorkiem :)
Roślina zbożowa z rodziny traw,
występująca w wielu gatunkach na
obszarach tropikalnych i subtropikalnych,
rośnie w wodzie. I w Paryżu nie zrobią go
z owsa :)
Roślina z rodziny traw, jedno
z najważniejszych zbóż chlebowych. Z niego
chleb :)
Drzewo lub krzew mające suche owoce
o zdrewniałej łupinie. Może być twardy do
zgryzienia :)
Dwuletnia roślina uprawiana jako roślina
warzywna i pastewna ze względu na jadalny,
kulisty lub spłaszczony korzeń spichrzowy,
bogaty w witaminę C. Można ją siać za
uszami, kiedy jest tam brudno :)
Krzew o pędach okrytych kolcami, owocach
jadalnych czarnych lub ciemnoczerwonych;
występuje na brzegach lasów, przy drogach
i na porębach. Przypomina malinę :)

Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 4
Dopisz do podanych wyrazów takie słowa pokrewne, żeby zachodziła wymiana r na rz.
orli –
lekarka –

(rzeczownik)
(rzeczownik)

wiatr –

(przymiotnik)

jutro –

(przymiotnik)

chmura –

(czasownik)

wzór –

(przymiotnik)

wiara –

(czasownik)

para –

(przymiotnik)

pokora –
otwór –
góra –
proporczyk –

(czasownik)
(czasownik)
(przymiotnik)
(rzeczownik)

mądry –

(rzeczownik)

gorycz –

(przymiotnik)

Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 5
Dopisz do podanych wyrazów takie formy przypadków, żeby zachodziła wymiana r na rz.
starca –
karła –
komar –

(M. lp.)
(M. lp.)
(Ms. lp.)

futro –

(Ms. lp.)

bazar –

(Ms. lp.)

skóra –

(Ms. lp.)

szyfr –

(Ms. lp.)

biuro –

(Ms. lp.)

kora –
dziura –

(Ms. lp.)
(Ms. lp.)

ster –

(Ms. lp.)

wór –

(Ms. lp.)

Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 6
Znajdź w słowniku ortograﬁcznym po trzy wyrazy rozpoczynające się podanymi literami.
Zapisz je tutaj lub w zeszycie.
brz
prz
trz
drz
grz
krz
chrz
wrz

Uzupełnij

Ćwiczenie 7
Sprawdź w słowniku ortograﬁcznym pisownię podanych wyrazów i zapisz je – tutaj lub
w zeszycie – w kolejności alfabetycznej.
uj☻eć, spoj☻eć, wej☻eć, zaj☻eć, doj☻eć , wyj☻eć

Uzupełnij

Ćwiczenie 8
Uzupełnij podane związki frazeologiczne wyrazami z rz po j.
światło dzienne.
śmierci w oczy.
Zakochać się od pierwszego
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

licencja: CC 0

Ciekawostka
Gżegżółka to ludowa nazwa kukułki.
Ćwiczenie 9
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

.

Ćwiczenie 10
Tutaj lub w zeszycie wypisz z podanych ciągów wyrazowych słowa z ż niewymiennym, których
pisownię trzeba zapamiętać.
Podpowiedź: obok każdego ciągu zapisano liczbę wyrazów z ż niewymiennym.
1. kożuchsalastróżpióroszarżałukżmijakatspiżarniaimiębagażtabliczka (6)
2. ciężkilekkiwieżadołekgarażniebowążsąddrapieżnylewjeżtrzyżądaćsęk (7)
3. pożyczkatrawawróżbaratażurawmasłobandażchlebżebrogadkażdyręka (6)
4. żalpłaczjałmużnaskargałyżkaogonsmażyćplakatżukjodłachyżocytryna (6)

Uzupełnij

licencja: CC 0

Ćwiczenie 11
Dopisz do podanych wyrazów takie słowa pokrewne, żeby zachodziła wymiana ż.
może –

Boże! –

ważyć –

służyć –

niższy –

bliższy –

wstążka –

książka –

papużka –

nóżka –

podróżnik –
mrożę –
potężny –
rożek –

dłużnik –
grożę –
mężny –
pierożek –

Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

licencja: CC 0

Ćwiczenie 12
Zapisz – tutaj lub w zeszycie – wyrazy, które powstaną z podanych sylab. Porównaj swoje
propozycje z propozycjami innych. Kto utworzył najwięcej wyrazów?
żar łok ży czek żył łą żar żoł cik żu zny żo ty żu giel żo ża ba ży chwa ka dek żu żół ży nierz lu to
żółt żu czyć ło na żół zja wik ża ko rek ża wa raw ży

Uzupełnij

Ćwiczenie 13
Zapisz odszyfrowane słowa.
LDGABŁJHD, BNCDMAFEJIK, BRIMAD, MAFNCB, LDGAISNPŁB, BOŁJKA

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

Ł

M

N

O

P

R

S

ż

o

k

a

c

y

ł

n

e

i

l

m

w

r

s

d

t

b

ń

Uzupełnij

Ćwiczenie 14
Dopasuj odszyfrowane słowa z poprzedniego ćwiczenia do poniższych deﬁnicji.
– prokurator, czyli ten, kto w sądzie oskarża podejrzanego
– część ucha zewnętrznego, u ludzi ma kształt nieforemnej muszli
– pole po skoszeniu rosnących na nim zbóż, ściernisko
– ocieplenie w zimie powodujące topnienie śniegu
– dawniej: zajazd, w którym podróżni zatrzymywali się na nocleg
– mąż i żona
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 15
Uzupełnij podany tekst, wstawiając odpowiednio ż lub rz .
U

ekające

ęsy

aby Bo

enki

Ka

dy wyobra

po

erają g

W okolicach
ego

a sobie,

e smoki najchętniej

eczne i potulne owieczki.
migrodu

ył jednak smok G

,

któremu mdła baraninka po prostu zb
Poprosił zap

ydła.

yjaźnionego nietope

a o radę.

Ten podpowiedział zmianę diety: świe
ostre

eo

odkiewki,

echy,

ytni chleb, a na deser

abki.
G

ego

uwie

w podró

ył i wyruszył nazajut

do

poniewa

eszowa,

eszowskie

aby mają

najznakomitszy smak.
Rozej
i zat
Ju

ał się po okolicznych bagnach, t
ymał się na g
, ju

cinach, łąkach

ąskich mokradłach.
miał

ucić się na najbli

ej skaczącą
gdy nagle dost

ekotkę,
egł jej u

kształtne usta i zgrabne nó
Zrozumiał,

ekające

ęsy,

ki.
e pisane mu jest

ycie p

y jej

boku.
Nieco strwo

ona
ała, ale p

potę

abka wiedli potem

enka zadr

yjęła oświadczyny

nego gada i po
nymi towa

Smok i

abka Bo

egnała się ze swoimi mniej odwa
yszkami.
ycie długie i szczęśliwe, bez bu

liwych zda
Bo

eń.

enka wprowadziła mał

onkowi urozmaiconą dietę ja

ynową,
która zmieniła G
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a w po

jarosza.
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 16
Podaj przykłady wyrazów z tekstu „Urzekające rzęsy żaby Bożenki”:
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

ądnego

Ukryte w słowach

Czcionka drukarska
licencja: CC 0

Ćwiczenie 1
Do każdego z podanych słów dopisz kilka skojarzeń (tutaj lub w zeszycie).
słońce
ziemia
morze
góry
pole
koniec

Uzupełnij

Ćwiczenie 2
Odkryj znaczenie podanych związków frazeologicznych. Dopasuj do nich poprawne
wyjaśnienia.
palcem na wodzie pisane

pisać brzydko, niewyraźnie; bazgrać

pisać jak kura pazurem

nie można na to liczyć

pisać na kolanie

coś jest komuś przeznaczone

pisać do szuﬂady

zrobić coś dziwnego, nietrwałego

coś jest komuś pisane

pisać teksty nieprzeznaczone do druku

zapisać coś węglem w kominie

pisać w pośpiechu, byle jak

Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 3
Stwórzcie i opowiedzcie wspólnie historię, w której zastosujecie wszystkie związki
frazeologiczne i słowa z poprzednich ćwiczeń.
Pierwsza osoba tworzy jedno zdanie złożone, które rozpoczyna od słowa słońce, i kolejne
zdanie z wybranym związkiem wyrazowym.
Druga osoba kontynuuje rozpoczęty wątek, wykorzystując w swojej wypowiedzi kolejne
słowa i związki wyrazowe.
Ćwiczenie 4
Wysłuchaj nagrania wiersza Marcina Brykczyńskiego pt. „Słowa”. Zwróć uwagę na to, w jaki
sposób osoba mówiąca w wierszu wypowiada się na temat pracy pisarza.
Nagranie dostępne na portalu epodreczniki.pl
Wiersz Marcina Brykczyńskiego czyta Krzysztof Kulesza
Contentplus.pl sp. z o.o., tylko do użytku edukacyjnego

Wiersz Marcina Brykczyńskiego czyta Krzysztof Kulesza Wiersz Marcina Brykczyńskiego czyta
Krzysztof Kulesza Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., tylko do użytku edukacyjnego.

Ćwiczenie 5
Przeczytaj utwór Marcina Brykczyńskiego. Zwróć uwagę na nastrój w tym wierszu. Jakie
uczucia wywołuje w tobie przedstawiona sytuacja?

“

Marcin Brykczyński

Słowa
Na początku był papier, czysty, śnieżnobiały,
Potem zjawił się Pisarz z piórem doskonałym.
Zręcznie w papier wymierzył zaostrzonym końcem
I napisał leciutko pierwsze słowo: SŁOŃCE.
I zrobiło się jaśniej jakoś i weselej,

A on dalej wciąż pisał liter i słów wiele;
Słowo ZIEMIA, co pięknie zapachniało ziemią,
Słowo MORZE, gdzie fale w ciche noce drzemią,
Słowo GÓRY, gdzie rzeka źródło znaleźć może,
Słowo POLE, co w lecie tak się złoci zbożem,
Każde inne i to jest właśnie niepojęte,
Bo wszystkie napisane czarnym atramentem.
A on czernią na bieli pisał nowe słowa
I pod wieczór historia była już gotowa.
Więc przeczytał ją jeszcze, rozprostował dłonie
I na końcu napisał nowe słowo – KONIEC.
Schował pióro i zniknął, choć to dziwna sprawa,
Ale przedtem litery strzepnął do rękawa
I na białym papierze nic nie pozostało
Tak jak było, tak znowu czysto jest i biało.
Marcin Brykczyński, Słowa, Warszawa 1988.

Ćwiczenie 6
Odpowiedz na pytania:
Jaka sytuacja została opisana w wierszu pt. „Słowa”?
Jaki nastrój jej towarzyszy?
Jakie obrazy zostały przywołane w kluczowych słowach (zapisanych wielkimi literami)?
Zapisz swoje spostrzeżenia tutaj lub w zeszycie.

Uzupełnij

Ćwiczenie 7
Zgromadź informacje na temat bohatera lirycznego. Odpowiedz na pytania tutaj lub
w zeszycie:
Kim jest główny bohater wiersza?
Jaki jest?
Kogo przypomina?

Uzupełnij

Ćwiczenie 8
Uzupełnij luki przysłówkami z wiersza.
Działanie:

wymierzył. Efekt: zrobiło się

i

.
Działanie:

napisał. Efekt:

Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

zapachniało.

Ćwiczenie 9
Przerysuj do zeszytu tabelkę i uzupełnij ją według wzoru. Stwórz poetycki obraz,
wykorzystując wyrazy z tabelki.

Przymiotnik

Przysłówek

Czasownik

Rzeczownik

czarny

czarno

czernić

czerń

biało

błękitnieć

czerwień

Ćwiczenie 10
Utwórzcie jak najwięcej wyrazów z liter słowa KORBA. Zapisujcie je tutaj lub w zeszycie przez
pięć minut. Porównajcie swoje wyniki w klasie. Ta para, która utworzyła najwięcej
poprawnych słów, wygrywa!

Uzupełnij

Słowa mają moc!

Scrabble
Scrabble, licencja: CC 0

Od najdawniejszych czasów ludzie wierzyli, że słowa mają magiczną moc: to, o czym
mówimy, naprawdę może się stać. Z takiego przekonania wyrosły przysłowia: O wilku

mowa, a wilk tu, Nie wywołuj wilka z lasu, powiedzenie Wypluj to słowo, a także przesąd
nakazujący trzy razy odpukać w niemalowane drewno.
Ciekawostka
Niektóre zjawiska (choroba, śmierć, czynności ﬁzjologiczne) do tej pory są objęte tzw.
tabu językowym. Nie wolno o nich mówić. Gdyby jednak pojawiła się potrzeba, można, nie
łamiąc zakazu, użyć określeń zastępczych – eufemizmów. Zamiast mówić, że ktoś umarł,
powiemy: odszedł, zasnął na wieki, przeniósł się na łono Abrahama. Eufemistycznie
nazywamy też pewne wady, np. ktoś ma lepkie ręce, ktoś jest puszysty.
Ćwiczenie 1
Wyjaśnij znaczenie podanych eufemizmów:
do diaska!
mijać się z prawdą
jesień życia
cholewka
mieć dwie lewe ręce
być za kratkami

Ćwiczenie 2
Uzupełnij przysłowia.
Dobre słowo mało

, a pomaga wiele.

Dobre słowo zawiera

wystarczające na trzy zimy; złe słowo może dotknąć jak

miesięcy mrozu.
Gdy usłyszysz złe słowo, umyj zaraz
Mądrej

.

dość dwie słowie.

Kto słowa nie dotrzymuje, ten słowa

.

Ryby łowi się na wędkę – ludzi na
Słowa trzeba

.

, ale nie liczyć.

Mowa jest

, a milczenie

.

Słowo, choć nie z głazu, może rozbić
ciepło

ważyć

uszy

sześć

niewart

słowa

.
kości

srebrem

głowie

złotem

kosztuje

Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 3
Jakie mogą być słowa? Dobierz odpowiednie przymiotniki. Następnie zapisz w zeszycie
utworzone związki. Wyjaśnij ich znaczenie.

(słodkie/słone) słówka
(tępe/ostre) słowa
(gorzkie/cukrowe) słowa
(chropowate/gładkie) słówka
(puste/pełne) słowa
(mocne/wątłe) słowa
(śliskie/szorstkie) słowa
(skrzydlate/łaciate) słowa
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 4
Dopasuj do czasowników odpowiednie słowa tak, aby powstały poprawne związki
frazeologiczne.
dawać

miłość

ręczyć

gruszki na wierzbie

obiecywać

przysięgę

dotrzymywać

słowo honoru

składać

głową

ślubować

słowa

Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 5
Dopasuj podane elementy do odpowiedniego słownika. Uwaga! Niektóre informacje
powtarzają się w obu słownikach.
Słownik języka polskiego
rodzaj

przykłady użycia

wyraz hasłowy
Słownik wyrazów obcych

odsyłacz

formy odmiany wyrazu
formy przypadków
deﬁnicja znaczenia
wyrazy pokrewne
pochodzenie wyrazu
pochodzenie wyrazu
wyraz hasłowy

Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

liczba

Ćwiczenie 6
Wskaż, które z podanych wyrazów można znaleźć w słowniku wyrazów obcych.Znajdź
wybrane wyrazy w słowniku wyrazów obcych i przeczytaj, co znaczą.Sprawdź, czy pozostałe
wyrazy na pewno nie znajdują się w słowniku wyrazów obcych.


tabu



łagodny



baran



eufemistyczny



miód



retoryczny

Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 7
Wykorzystaj znane ci powiedzenia i przysłowia do napisania 10 pouczeń dla użytkowników
języka. Zapisz je tutaj lub w zeszycie.

Uzupełnij

Odnaleźć własne imię

Źródło: a. nn., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 1
Narysuj tabliczkę ze swoim imieniem, która mogłaby zawisnąć na drzwiach twojego pokoju.
Postaraj się, żeby mówiła jak najwięcej o tobie.
Ćwiczenie 2
Przeczytaj fragment powieści Tove Jansson. Zwróć uwagę na zmianę, jaka zachodzi w życiu
stworzonka.

“

Tove Jansson

Tyle czasu się zmarnowało
W chwili gdy zabierał się do płukania kociołka w strumyku,
spostrzegł to stworzonko. Siedziało pod korzeniem po drugiej stronie
wody i patrzyło na niego spod zmierzwionej grzywki.
Było najwyraźniej przestraszone, lecz jednocześnie jego oczy
z ogromnym napięciem i zaciekawieniem śledziły każdy ruch

Włóczykija.
Para nieśmiałych oczu pod strzechą włosów: tak właśnie wyglądają ci,
z którymi nikt się nie liczy.
Włóczykij udał, że nie zauważył stworzonka. Zgarnął ognisko i naciął
jedliny, aby mieć na czym usiąść. [...]
Czuł [...] oczy stworzonka – śledziły go, podziwiały każdy jego ruch,
wszystko, co robił – i Włóczykij poczuł, jak wzbiera w nim niechęć.
Klasnął więc w łapki i zawołał:
– A sio!
Ale wówczas stworzonko wypełzło spod korzeni i rzekło bardzo
nieśmiało:
– Mam nadzieję, że się nie przestraszyłeś? Ja wiem, kto ty jesteś.
Jesteś Włóczykij.
Po czym stworzonko zeszło wprost do strumienia, by przejść go
w bród. Lecz strumyk był za duży dla tak małego stworzenia, a woda
była lodowato zimna. Traciło grunt pod nogami i przewracało się,
a jednak Włóczykijowi, pełnemu niechęci, nie przyszło do głowy, aby
mu pomóc.
W końcu coś żałosnego i cienkiego jak nitka wdrapało się na
piaszczysty brzeg i dzwoniąc zębami, powiedziało:
– Hej! Taki jestem szczęśliwy, że cię spotkałem.
– Hej! – odpowiedział Włóczykij chłodno.
– Czy mogę ogrzać się przy twoim ognisku? – mówiło dalej
stworzonko, a jego mokra twarz promieniała. – Pomyśl, będę tym,
który siedział kiedyś przy ognisku Włóczykija. Nie zapomnę tego
nigdy, nigdy, przez całe życie. [...]

– No, a jak ty się nazywasz? – spytał Włóczykij. Wieczór i tak był
popsuty, uważał więc, że już lepiej będzie porozmawiać.
– Jestem taki mały, że się nie nazywam. Nie mam imienia –
odpowiedziało stworzonko z przejęciem. – Zresztą nikt mnie o to
nigdy przedtem nie zapytał. I przychodzisz ty, o którym tyle
słyszałem, którego tak bardzo pragnąłem zobaczyć, i pytasz, jak się
nazywam. Czy sądzisz – o, gdybyś tak mógł, pomyśl – to jest,
chciałem powiedzieć, czy sprawiłoby ci to wiele trudu, gdybyś mi
wymyślił imię, które byłoby tylko moje i niczyje więcej? Teraz, dzisiaj
wieczorem?
Włóczykij mruknął coś i naciągnął kapelusz na oczy. Ktoś o długich,
spiczastych skrzydłach przeleciał nad strumieniem, wołając żałośnie
i przeciągle w głębi lasu: Ju‐juu, ju‐juu, ti‐uu... [...]
Przez długą chwilę panowała cisza, aż ptak nocny znów zaczął wołać.
Wtedy stworzonko wstało i powiedziało cicho:
– No, to chyba pójdę do domu w takim razie. Hej!
– Hej! Hej! – odpowiedział Włóczykij i poruszył się niespokojnie. –
Słuchaj. To imię, o którym mówiłeś. Mógłbyś nazywać się: Ti‐ti‐uu.
Ti‐ti‐uu, rozumiesz, z wesołym początkiem i z trochę smutnym „u”
na końcu.
Stworzonko stało, wlepiwszy w niego oczy, lśniące żółto w blasku
ognia. Przemyśliwało swoje imię, powtarzało, aż w końcu zwróciło
pyszczek ku niebu i pisnęło je cicho z takim smutkiem i zachwytem,
że Włóczykijowi dreszcz przeszedł po plecach.
Potem brązowy ogonek śmignął między wrzosami i wszystko ucichło.
[...]
Nazajutrz Włóczykij ruszył dalej. Był zmęczony i w złym humorze. [...]
Nie mógł też myśleć o niczym innym, jak tylko o spotkanym wczoraj

stworzonku. Pamiętał każde jego słowo i wszystko, co sam
powiedział, i przypominał to sobie raz po raz. Aż zrobiło mu się
niedobrze i poczuł się tak wyczerpany, że musiał usiąść.
„Co się ze mną dzieje? – rozważał zły i zakłopotany. – Nigdy jeszcze
tak się nie czułem. Pewnie jestem chory”.
Wstał i wolno ruszył naprzód; i znów przypomniał sobie całą tę
historię ze stworzonkiem.
W końcu już dalej tak być nie mogło. Po południu Włóczykij zmienił
zamiar i zaczął iść z powrotem. [...]
Pod wieczór był znowu w brzozowym lesie i zaczął wołać:
– Ti‐ti‐uu! Ti‐ti‐uu!
Nocne ptaki zbudziły się i odpowiedziały:
– Ti‐uu, ti‐uuu – ale stworzonko się nie odezwało.
Włóczykij chodził tam i z powrotem, szukał i wołał, aż wreszcie
zapadł zmierzch. Z polanki zobaczył nów; stał i patrzył nań zupełnie
zbity z tropu.
„Powinienem wypowiedzieć jakieś życzenie – pomyślał. Przecież jest
nów”.
I już miał sobie życzyć tego, co zwykle: nowej piosenki albo nowych
dróg, lecz szybko zmienił zamiar i powiedział:
– Chcę znaleźć Ti‐ti‐uu.
Potem obrócił się trzy razy, przebiegł polankę, wszedł w głąb lasu
i wspiął się na wzgórze. W krzakach coś zaszeleściło, coś
jasnobrązowego i puszystego.
– Ti‐ti‐uu! – zawołał Włóczykij cicho. – Wróciłem, żeby z tobą
pomówić.

– O, hej – powiedział Ti–ti–uu, wyłaniając się z krzaków. – Bardzo
dobrze, że jesteś. Będę ci mógł pokazać, co zrobiłem. Tabliczkę
z imieniem! Spójrz! Moje własne nowe imię! Będzie wisiała na
drzwiach, kiedy będę miał własne, nowe mieszkanie!
I stworzonko pokazało mu kawałek kory z wyciętym imieniem,
i mówiło dalej z przejęciem:
– Ładna, prawda? Wszyscy ją podziwiali.
– Wspaniała! – odpowiedział Włóczykij. – I będziesz miał własne
mieszkanie?
– Jasne! – mówiło stworzonko rozpromienione. – Tymczasem
wyprowadziłem się ze starego mieszkania i zacząłem żyć na dobre!
To takie emocjonujące! Kiedy nie miałem imienia, rozumiesz,
biegałem tylko i najwyżej przeczuwałem to czy owo na temat tego
czy owego, a wydarzenia trzepotały wokół mnie; czasem były
niebezpieczne, czasem nie, ale nic nie było prawdziwe, rozumiesz?
Włóczykij usiłował coś powiedzieć, ale stworzonko mówiło dalej:
– Teraz jestem osobą, która należy do siebie, i wszystko, co się dzieje,
ma znaczenie. Nie dzieje się bowiem „w ogóle”, ale wydarza się mnie,
Ti‐ti‐uu. A Ti‐ti‐uu patrzy na sprawy tak albo inaczej – jeśli
rozumiesz, co mam na myśli.
– Jasne, że cię rozumiem – odpowiedział Włóczykij. – Bardzo dobrze.
[...]
Jasnobrązowy ogonek znikł na chwilę w zaroślach, po czym nieco
dalej ukazały się uszy Ti‐ti‐uu, który wesoło zawołał:
– Hej! I pozdrów Muminka! Muszę się śpieszyć i żyć – tyle czasu się
zmarnowało!
I w jednej chwili znikł.
Tove Jansson, Tyle czasu się zmarnowało, [w:] Tove Jansson, Opowiadania z Doliny Muminków, tłum. Irena SzuchWyszomirska, Warszawa 1994, s. 26–28.

Ćwiczenie 3
Ustal, kogo opisują zdania. Przyporządkuj je do właściwego bohatera.
Włóczykij
„para nieśmiałych oczu pod
strzechą włosów”
„lśniące żółto w blasku ognia”
stworzonko

„brązowy ogonek śmignął między
wrzosami”
„był zmęczony i w złym
humorze”
„coś żałosnego i cienkiego jak
nitka”
„poczuł, jak wzbiera w nim
niechęć”
„coś jasnobrązowego
i puszystego”
„zbity z tropu”

Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 4
Sporządź notatkę na temat okoliczności spotkania bohaterów opowiadania, w której
odpowiesz na pytania:
kto się z kim spotkał?
gdzie?
kiedy?
w jakiej sytuacji?
jak zachowywali się bohaterowie wobec siebie podczas pierwszego spotkania, a jak
podczas drugiego?

Uzupełnij

Ćwiczenie 5
Przerysuj do zeszytu tabelę i wpisz do niej wyrazy określające uczucia Włóczykija i stworzonka
podczas ich pierwszego i drugiego spotkania. Możesz wykorzystać nazwy uczuć podane
poniżej.
podziw
pewność siebie
strach
niezadowolenie
entuzjazm
złość
zakłopotanie
szczęście
ciekawość
niechęć
smutek

zachwyt
radość
Włóczykij

Stworzonko

Pierwsze spotkanie
Drugie spotkanie
Ćwiczenie 6
Jak myślisz, dlaczego Włóczykij okazywał stworzonku zniecierpliwienie? Czy później starał się
mu to wynagrodzić? W jaki sposób?

Uzupełnij

Ćwiczenie 7
Odpowiedz na pytania:
Czy każdy powinien mieć imię?
Dlaczego stworzonko chciało mieć imię?
Co się zmieniło w życiu stworzonka, kiedy otrzymał imię?
Odszukaj odpowiednie fragmenty w tekście.

Ćwiczenie 8
Porozmawiajcie o zmianie zachowania u bohaterów tekstu Tove Jansson. Co spowodowało
zmianę w zachowaniu stworzonka, a co wpłynęło na Włóczykija? Dlaczego? Uzasadnijcie
swoje zdanie.
Po rozmowie wspólnie ułóżcie notatkę i zapiszcie ją tutaj lub w zeszycie.

Uzupełnij

Ćwiczenie 9
W jaki sposób Włóczykij uzasadnił wybór imienia dla stworzonka? Jakie inne imię moglibyście
zaproponować? Uzasadnijcie swój wybór.

Pewna osoba, pewna wiadomość

Zabawa w głuchy telefon
licencja: CC BY-SA 2.0[online], dostępny w internecie: www.personalcrea ons.com

Ćwiczenie 1
Zabawcie się w głuchy telefon: wymyślcie dwa zdania według wzoru i przekażcie je szeptem
kolejnej osobie do ucha, tak żeby nikt inny nie słyszał.
Wzór:
Zdanie pojedyncze: Wypadło mi…
Zdanie złożone: Im więcej…, tym bardziej jestem…
Ćwiczenie 2
Napisz tutaj lub w zeszycie, jaki był efekt waszej zabawy. Czy udało się wam przekazać
wszystkie wiadomości?

Uzupełnij

Ćwiczenie 3
Przeczytaj baśń Hansa Chris ana Andersena. Zwróć uwagę na to, jak roznosiła się plotka.

“

Hans Chris an Andersen

Pewna wiadomość
Straszna historia – powiedziała kwoka właśnie w tym końcu wsi,
gdzie ta historia się nie wydarzyła. – Straszna historia w kurniku!
Będę się bała spać sama w nocy. Jak to dobrze, że jest nas tyle na
grzędzie. – I potem opowiedziała coś takiego, od czego innym kurom
pierze stanęło dęba, a kogutowi opadł grzebień. To jest pewna
wiadomość!
Ale zacznijmy od początku, a początku należy szukać w zupełnie
innym kącie wsi, w kurniku. Słońce zaszło i kury pofrunęły na swoje
grzędy, jedna z nich – była to biało upierzona, krótkonoga kwoka,
składała swoje codzienne, obowiązkowe jajko i była kwoką zasługującą
pod każdym względem na szacunek; kiedy usiadła na grzędzie,
zaczęła się skubać dziobem i przy tym wypadło jej jedno małe piórko.
– Wypadło mi piórko – powiedziała. – Im się więcej skubię, tym
jestem ładniejsza. – Powiedziała to tylko dla żartu, bo wśród kur była
znaną śmieszką, mimo że jak to już było powiedziane, zasługiwała na
szacunek; potem zasnęła.
Dookoła było ciemno; kury siedziały obok siebie, a siedząca najbliżej
kwoki nie spała; słyszała i nie słyszała, jak należy postępować na tym
świecie, kiedy się chce mieć święty spokój. Odezwała się jednak do
sąsiadki:
– Czy słyszałaś, jakie tu padły słowa? Nie chcę nikogo wymieniać, ale
jest tu jedna kwoka, która oskubuje się, aby pięknie wyglądać; gdybym
była kogutem, czułabym dla niej pogardę.
A nad kurami siedziała matka‐sowa z sową‐ojcem i swoimi dziećmi;
rodzina ta miała dobry słuch i słyszała każde słowo, które mówiła ich

sąsiadka‐kwoka; sowy przewracały oczami, a matka‐sowa
powiedziała potrząsnąwszy skrzydłami:
– Nie, tylko posłuchajcie! Ale pewnie już słyszeliście, jakie tam padły
słowa. Ja słyszałam to na własne uszy, a trzeba dobrze słuchać, jeśli się
ma uszy. Jest tam jedna kura, która do tego stopnia zapomniała, co
przystoi kwoce, że siedzi i wyskubuje sobie wszystkie pióra i tak się
prezentuje kogutowi.
– Prenez garde aux enfants – powiedział ojciec‐sowa – to nie jest
wiadomość dla dzieci.
– Opowiem to jednak sowie z przeciwka. To bardzo szanowna sowa
i prowadzi się bez zarzutu – to mówiąc, matka odfrunęła.
– Uhu, uhuhu! – huczały obie tuż obok gołębnika należącego do
sąsiada; wszystkie gołębie nasłuchiwały. – Czy słyszałyście? Czy
słyszałyście? Uhuhu, uhuhu! Jest tam jedna kwoka, która wyskubała
sobie wszystkie pióra, aby się podobać kogutowi, zamarznie na
śmierć, jeżeli już nie zamarzła. Uhuhu!
– Gdzie, gdzie? – gruchały gołębie.
– W kurniku sąsiada! Jakbym na to sama patrzyła. Wprost nie wypada
opowiadać takich rzeczy, ale to jest pewna wiadomość.
– Wierzymy, wierzymy każdziutkiemu słowu! – zagruchały gołębie
i rozgłosiły w kurniku na swoim podwórku: – Jedna kura (niektórzy
mówią, że było ich dwie) wyskubała sobie wszystkie pióra, aby nie
wyglądać jak inne i aby zwrócić na siebie uwagę koguta. To
niebezpieczna gra. Można się przeziębić i umrzeć z febry, toteż obie
umarły.
– Obudźcie się, obudźcie się! – zapiał kogut i pofrunął na grzędę, miał
jeszcze zaspane oczy, ale mimo to zapiał: – Trzy kury umarły
z nieszczęśliwej miłości do koguta; wyskubały sobie wszystkie pióra.

To obrzydliwa historia, nie chcę zatrzymać jej dla siebie, opowiedzcie
ją dalej!
– Puśćcie ją w świat! – zagwizdały nietoperze, kury zagdakały,
a koguty zapiały:
– Puśćcie ją w świat, puśćcie ją w świat! – tak więc historia ta
przechodziła z kurnika do kurnika, aż wróciła w końcu znowu do tego
samego miejsca, skąd właściwie wyszła.
– Pięć kur – mówiono – wyskubało sobie pióra, aby pokazać, która
z nich najbardziej schudła z nieszczęśliwej miłości do koguta, potem
rzuciły się na siebie, pobiły do krwi i padły martwe ku pośmiewisku
i hańbie całej swej rodziny i ku wielkiej stracie właściciela.
A kura, której wypadło jedno piórko, nie poznała naturalnie swojej
własnej historii, a ponieważ była kwoką godną szacunku, powiedziała:
– Pogardzam takimi kurami. Ale jest więcej kur podobnych! Czegoś
takiego nie można przemilczeć. Postaram się, aby ta historia dostała
się do gazet, potem dowie się o niej cały kraj; kury te zasłużyły sobie
na to i ich rodzina także.
I wiadomość ta dostała się do gazet, i została wydrukowana; to jest
pewna wiadomość, jedno piórko może się łatwo zmienić w pięć kur.
Hans Chris an Andersen, Pewna wiadomość, [w:] tegoż, Baśnie, tłum. Stefania Beylin, Stanisław Sawicki, Warszawa 1987,
s. 11–12.

Ćwiczenie 4
Jak zmieniała się plotka? Poukładaj wiadomości zgodnie z rozwojem wydarzeń.
Jedna kura (albo dwie) wyskubała sobie wszystkie pióra, aby nie wyglądać jak inne
i aby zwrócić na siebie uwagę koguta. Obie umarły.



Wypadło mi piórko – powiedziała kura. – Im się więcej skubię, tym jestem ładniejsza.



Jest tam jedna kwoka, która wyskubała sobie wszystkie pióra, aby się podobać
kogutowi. Zamarznie na śmierć.



Pięć kur wyskubało sobie pióra, aby pokazać, która z nich najbardziej schudła
z nieszczęśliwej miłości do koguta, potem rzuciły się na siebie, pobiły do krwi i padły
martwe.



Trzy kury umarły z nieszczęśliwej miłości do koguta; wyskubały sobie wszystkie
pióra.



Jest taka kwoka, która siedzi i wyskubuje sobie wszystkie pióra i tak się prezentuje
kogutowi.



Jedna kwoka oskubuje się, aby pięknie wyglądać.



Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 5
Odszukajcie fragmenty, w których kolejne postaci zniekształcają informację. Zapiszcie tu lub
w zeszycie wnioski według wzoru:

Pierwsza kura powiedziała, że... Sowa dodała....

Uzupełnij

Ćwiczenie 6
Zaznacz w tekście kolorem zielonym przymiotnik pewny wraz z rzeczownikiem, z którym się
łączy.
Jakim innym przymiotnikiem można zastąpić słowo pewny? Możesz wybrać spośród podanych
poniżej.

sprawdzona, udowodniona, gotowa, prawdopodobna, niepodważalna, niepewna
Ćwiczenie 7
Zastanówcie się wspólnie, w jaki sposób można sprawdzić, czy wiadomość, którą usłyszeliście,
jest pewna. Podajcie kilka możliwych sposobów.
Ćwiczenie 8
W jaki sposób mieszkańcy kurników przekazujący informację z ust do ust uzasadniali, że
wiadomość jest pewna? Zaznacz w tekście na żółto odpowiednie fragmenty.

Ćwiczenie 9
Udowodnij w kilkuzdaniowej wypowiedzi na temat plotkowania prawdziwość jednego
z przysłów.

Słowo wróblem wyleci, a wróci wołem.
Plotka i kłamstwo są rodzeństwem.
Plotka jest zawsze smakowita.
Kto plotkuje z tobą, będzie plotkował i o tobie.
Możesz zacząć na przykład tak:

Przysłowie: „…” kryje w sobie wiele prawdy. Przytoczę sytuację, która potwierdza jego
słuszność.
albo tak:

Zgadam się z przysłowiem: „…”, ponieważ doświadczyłem w życiu podobnej sytuacji.

Uzupełnij

Przesiać wiadomość przez trzy sita

Śmierć Sokratesa
Jacques-Louis David, 1787, olej na płótnie, domena publiczna

Ćwiczenie 1
Wysłuchaj nagrania tekstu Michela Piquemala. Jakiej wiadomości nie chciałby usłyszeć
ﬁlozof?
Nagranie dostępne pod adresem h ps://zpe.gov.pl/a/DQTyNIoMN
Przypowieść Michela Piquemala czyta Maciej Gudowski
Contentplus.pl sp. z o.o., tylko do użytku edukacyjnego

Przypowieść Michela Piquemala czyta Maciej Gudowski Przypowieść Michela Piquemala
czyta Maciej Gudowski Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., tylko do użytku edukacyjnego.

Ćwiczenie 2
Przeczytaj tekst przypowieści, a następnie odpowiedz na pytania sprawdzające umiejętność
czytania ze zrozumieniem.

“

Michel Piquemal

Trzy sita
Któregoś dnia zjawił się u ﬁlozofa Sokratesa jakiś człowiek i chciał się
z nim podzielić pewną wiadomością.
– Posłuchaj, Sokratesie, koniecznie muszę ci powiedzieć, jak się
zachował twój przyjaciel.
– Od razu ci przerwę – powiedział mu Sokrates – i zapytam, czy
pomyślałeś o tym, żeby przesiać to, co masz mi do powiedzenia,
przez trzy sita?
A ponieważ rozmówca spojrzał na niego nic nierozumiejącym
wzrokiem, Sokrates tak to objaśnił:
– Otóż, zanim zaczniemy mówić, zawsze powinniśmy przesiać to, co
chcemy powiedzieć, przez trzy sita. Przypatrzmy się temu!
Pierwsze sito to sito prawdy. Czy sprawdziłeś, że to, co masz mi do
powiedzenia, jest doskonale zgodne z prawdą?
– Nie, słyszałem, jak o tym mówiono, i...
– No cóż... Sądzę jednak, że przynajmniej przesiałeś to przez drugie
sito, którym jest sito dobra. Czy to, co tak bardzo chcesz mi
powiedzieć, jest przynajmniej jakąś dobrą rzeczą?
Rozmówca Sokratesa zawahał się, a potem odpowiedział:
– Nie, niestety, to nie jest nic dobrego, wręcz przeciwnie...
– Hm! – westchnął ﬁlozof. – Pomimo to przypatrzmy się trzeciemu
situ. Czy to, co pragniesz mi powiedzieć, jest przynajmniej
pożyteczne?
– Pożyteczne? Raczej nie...
– W takim razie nie mówmy o tym wcale! – powiedział Sokrates. –
Jeżeli to, co pragniesz wyjawić, nie jest ani prawdziwe, ani dobre, ani

pożyteczne, wolę nic o tym nie wiedzieć. A i tobie radzę, żebyś o tym
zapomniał...
Opowieść dydaktyczna greckiego ﬁlozofa Sokratesa
Źródło: Michel Piquemal, Trzy sita, [w:] tegoż, Bajki ﬁlozoﬁczne, tłum. Helena Sobieraj, Wydawnictwo Muchomor,
Warszawa 2008, s. 100–101..

Ćwiczenie 3
Rozmówca spojrzał na Sokratesa nic nierozumiejącym wzrokiem, ponieważ…



ﬁlozof powiedział coś dziwnego.



ﬁlozof na niego krzyczał.



ﬁlozof go nie słuchał.



ﬁlozof go skrytykował.

Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 4
Zdaniem Sokratesa, zanim zaczniemy mówić, powinniśmy…



przesiać swoje słowa przez trzy sita.



uśmiechnąć się.



przewidzieć skutki.



przygotować rozmówcę.

Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 5
To, co chciał przekazać Sokratesowi jego rozmówca, było…



niepotrzebne.



dobre.



pożyteczne.



prawdziwe.

Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 6
Przez jakie kolejne sita Sokrates radził przesiewać swoje słowa?



Prawdy, pożyteczności, dobra.



Prawdy, dobra, pożyteczności.



Dobra, pożyteczności, prawdy.



Pożyteczności, prawdy, dobra.

Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 7
Z tekstu wynika, że Sokrates to człowiek…



rozważny.



popędliwy.



mściwy.



wścibski.

Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 8
Opowieść dydaktyczna ma przede wszystkim na celu…



oddać uczucia opowiadającego.



pouczyć słuchacza.



rozbawić słuchacza.



wprowadzić odpowiedni nastrój.

Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 9
Związek frazeologiczny: czerpać wodę sitem znaczy…



robić coś skazanego na niepowodzenie.



radzić sobie w trudnej sytuacji.



wykorzystywać różne możliwości.



przeprowadzać ciekawy eksperyment.

Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 10
Wyraz bliskoznaczny do słowa ﬁlozof to…



ﬁlozoﬁczny.



myśliciel.



mądrala.



ﬁlozofa.

Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 11
Wyjaśnij, jak rozumiesz złotą myśl Stanisława Jerzego Leca:

Ceń słowa! Każde może być twoim ostatnim!

Ćwiczenie 12
Przyjrzyj się obrazowi przedstawiającemu śmierć Sokratesa i odpowiedz na pytania:
Jaki jest nastrój tego obrazu?
Jaką postawę przyjmuje ﬁlozof w chwili śmierci?
Zapisz swoje reﬂeksje tutaj lub w zeszycie.

Czy książki mają metki?

Źródło: a. nn., licencja: CC BY 3.0.

Książki były kiedyś niezwykle cenne. Przed złodziejami (których wówczas nazywano
„książkołapami”) miały je chronić zaklęcia umieszczane na stronach.
Oto przykłady zaklęć autorstwa Kazimierza Zielińskiego:

Kto książki złośliwie mi kradnie lub psuje,
Niech diabeł go porwie i srodze katuje.
Kto książki smaruje i skazy w nich czyni,
Ten ryj miast gęby niech ma na kształt świni.
Kto karty zagina czy latem, czy wiosną,
Niech uszy mu długie jak osłu urosną.
Obecnie nie rzucamy klątw na złodziei, a ekslibrisy umieszczamy głównie dlatego, żeby
ktoś, kto książkę pożyczy, pamiętał, komu ją oddać.

Źródło: a. nn., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 1
Poszukaj w bibliotece własnej, szkolnej lub miejskiej/gminnej książek z ekslibrisami.
Oto kilka przykładów ekslibrisów.


domena publiczna

Ćwiczenie 2
Przeczytaj wiersz Janusza Wiktora Gomulickiego pt. „Ex libris”. Zwróć uwagę na to, do czego
osoba mówiąca porównuje książkę.

“

Janusz Wiktor Gomulicki

Ex libris
Po starą księgę sięgam ze wzruszeniem.
Zda mi się, że to nakryty kamieniem
O jców proch. Czas ją poczernił i kruszy,
Lecz pełna w sobie nieśmiertelnej duszy.
Ledwiem otworzył zżółkłe karty, słyszę:
Ktoś do mnie mówi poprzez wieków ciszę –
To Przeszłość głosem czcigodnym pradziada
Z myśli i czynów swoich się spowiada.
Jak ją odtrącić? Jak nie dać jej ucha?
Wyrodny, kto swych praojców nie słucha!
Stara, szanowna, pyłem siwa księga
Cudownie Przeszłość z Obecnością sprzęga.
Stąd myśl krzepiąca, że w śmierci godzinie
Człowiek nie cały w cieniach grobu ginie;
Stąd wiara żywa w wieczność narodową,
Stąd moc dzierżąca zamiast miecza – słowo.
Cześć starym księgom; najmniejszy ich szczątek
Wart miejsca w świętej skarbnicy pamiątek!
Janusz Wiktor Gomulicki, Ex libris, [w:] tegoż, Poezje wybrane, Warszawa 1978, s. 116.

Ćwiczenie 3
Opisz sytuację liryczną ukazaną w wierszu Janusza Wiktora Gomulickiego: kto? co robi? co
słyszy? o czym myśli? do czego wzywa? Napisz krótką notatkę tutaj lub w zeszycie.

Uzupełnij

Ćwiczenie 4
Wskaż w wierszu fragmenty opisujące księgę.
Kolorem zielonym – opis wyglądu.
Kolorem żółtym – opis wartości księgi.
zielony 
Po starą księgę sięgam ze wzruszeniem.
Zda mi się, że to nakryty kamieniem
Ojców proch. Czas ją poczernił i kruszy,
Lecz pełna w sobie nieśmiertelnej duszy.
Ledwiem otworzył zżółkłe karty, słyszę:
Ktoś do mnie mówi poprzez wieków ciszę –
To Przeszłość głosem czcigodnym pradziada
Z myśli i czynów swoich się spowiada.
Jak ją odtrącić? Jak nie dać jej ucha?
Wyrodny, kto swych praojców nie słucha!
Stara, szanowna, pyłem siwa księga
Cudownie Przeszłość z Obecnością sprzęga.
Stąd myśl krzepiąca, że w śmierci godzinie
Człowiek nie cały w cieniach grobu ginie;
Stąd wiara żywa w wieczność narodową,
Stąd moc dzierżąca zamiast miecza – słowo.
Cześć starym księgom; najmniejszy ich szczątek
Wart miejsca w świętej skarbnicy pamiątek!
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

żółty 

Ćwiczenie 5
Nastrój, jaki chce uzyskać poeta, zależy od celowo dobranych wyrazów. Jaki jest nastrój
w wierszu? Znajdź wyszukane słowa i uzupełnij tabelkę.
Słowa, zwroty wyszukane

Słowa, zwroty zwykłe, neutralne

sięgam

biorę

nie dać jej ucha
ledwie otworzyłem
trzymająca
sprzęga
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 6
Zastanówcie się i porozmawiajcie.
Dlaczego rzeczowniki Przeszłość i Obecność rozpoczynają się wielkimi literami? Jaki to
ma związek z nastrojem wiersza?
Podmiot liryczny mówi o księdze. Na czym polega różnica między słowami książka
a księga?
Określ nastrój w utworze, wykorzystując informacje z wykonanych zadań.
Ćwiczenie 7
Wyszukaj złote myśli, czyli wypowiedzenia o charakterze aforyzmu, w wierszu „Ex libris”.
Zapisz je tutaj lub w zeszycie.

Uzupełnij

Ćwiczenie 8
Zaprojektuj własny ekslibris i umieść go w swojej ulubionej książce. Możesz zrobić jego projekt
tutaj lub w zeszycie.

Książka nad książkami

licencja: CC 0

Biblia to niezwykła księga. Powstawała przez setki lat! Składa się z dwóch głównych części:
Starego Testamentu i Nowego Testamentu. W Starym Testamencie ukazane są dzieje Izraela
przed przyjściem Chrystusa, m.in. powstanie świata, człowieka, wygnanie z raju, wyjście
z Egiptu, otrzymanie dziesięciu przykazań. W Nowym Testamencie opisano życie
i działalność Jezusa oraz jego uczniów. Biblia jest najważniejszą księgą dla dwóch wielkich
religii: judaizmu i chrześcijaństwa.
Ćwiczenie 1
Przyjrzyj się mapie ilustrującej położenie Ziemi Świętej (Palestyny) w X wieku przed
Chrystusem. Czy wiesz, w jakim miejscu na kuli ziemskiej znajduje się ta część świata?

Uniwersytet Wrocławski,

Ćwiczenie 2
Przeczytaj tekst Anny Kamieńskiej o Biblii. Zwróć uwagę na pochodzenie słowa Biblia.

“

Anna Kamieńska

Księga
Słowo Biblia, przyjęte od greckiego wyrazu biblos, znaczy tyle co
biblioteka, zbiór ksiąg. Ale Biblia jest to księga niezwykła. Pisały ją
tysiąclecia i wieki. Pisali ją prorocy i mędrcy narodu zwanego
Izraelem. Sami Izraelici nazywali swój naród Narodem Księgi.
Było na ziemi wiele ludów, wiele szczepów i plemion walczących
o swoje miejsce. Byli i przeminęli. Nic o nich nie wiemy. Nie zostawili
po sobie śladu. Czasem łopata archeologa odkopie wygładzony
kamień, który był narzędziem, czasem okruch dawnego naczynia,
szklaną ozdobę. To wszystko. Naród Izraela powziął myśl, aby
zapisywać wszystko, co się wydarza. I złe, i dobre. I to, co wspaniałe,
i to, co groźne. Zapisać wszystko od początku świata. Bo przecież to,
co istnieje, musiało zacząć istnieć, musiało mieć początek. [...]
Tworzyli wielką historię, tworzyli zapis dziejów jednego skrawka

ziemi, jednego narodu, ale też i tych ludów, i państw, z którymi się
stykali. Ziemia ta, zwana jeszcze dziś Ziemią Świętą, leży na Bliskim
Wschodzie, stanowiąc jakby granicę pomiędzy Afryką i Azją. To
dlatego właśnie była nieustannym niemal polem walki, bramą
wydzieraną sobie wzajemnie przez ruchliwe, starożytne plemiona.
Ziemia ta, zwana także Palestyną, jest pasmem przylegającym do
Morza Śródziemnego, zwanego przez Hebrajczyków Wielkim
Morzem, rozciąga się wzdłuż rzeki Jordan.
Kraina ta ma łagodny klimat i żyzne doliny, w których udają się zboża,
dojrzewają winorośla, ﬁgi i oliwki. Prawdziwa Ziemia Obiecana
płynąca mlekiem i miodem. [...] Kraina pełna zwierząt. Wody
wielkiego jeziora Genezaret pełne ryb. Szlaki pustynne prowadzą do
cienistych oaz, w których odpoczywa podróżny, a jeleń biegnie do
wodopoju. [...] Lud biblijny mówiący językiem hebrajskim jest ludem
pracowitym, skrzętnym, ludem pasterzy i rolników, ale także
wojowników i rycerzy. [...]
Ale tym, co najważniejsze dla tego ludu, który napisał Księgę, jest to,
że chwali on jednego Boga. Boga żywego. Nie jest to bożek zrobiony
z drewna, metalu albo wyciosany z kamienia jak u innych ludów. Jest
to Bóg duchowy. Jest to Duch Boży. On to podyktował mędrcom
i pisarzom Święte Księgi. On jest prawdziwym Autorem. On to
przekazał w ręce praojca Izraelskiego Ludu, Mojżesza, pierwszą
Księgę – kamienne tablice, na których wypisane było prawo etyczne
– dziesięć podstawowych przykazań postępowania i ludzkiego
współżycia. [...]
Naród nazywający się Narodem Księgi mógłby też nazywać się
narodem pamięci, bo to, co zostało złożone i utrwalone w księgach,
najpierw mieszkało w głowach ludzi i przechodziło z ust do ust. Na
pewno wiele przy tym słów zniekształcono lub zgubiono. Ale też
zdania ogładzały się, nabierały zwartości i siły. Dlatego język, jakim
napisana jest Biblia, brzmi jeszcze dla dzisiejszych ludzi jak wielka
poezja. Jest w niej tak jak w wielkiej poezji spojone razem słowo

i milczenie. Jest prawda rzeczy głęboko przeżytych, przecierpianych
przez całe pokolenia. Jest tu zawarte doświadczenie całych narodów
i doświadczenie ludzi. Słowa Biblii tłumaczono na wszystkie języki.
Do słów Biblii najwięksi muzycy komponowali muzykę. Obrazy
biblijne stały się tematem dla największych malarzy świata. [...]
W wielu domach książka ta leży na szczególnym miejscu, czytana jest
wspólnie, a przed czytaniem z czcią całowana. W wielu krajach,
w parlamentach i sądach prezydenci, sędziowie i świadkowie składają
przysięgę, kładąc rękę na tej księdze, Biblii. Jest ona symbolem
Prawdy i Sprawiedliwości. Dlatego przysięga na Biblię musi być
dotrzymana.
Biblia weszła tak głęboko w kulturę całego naszego świata, naszej
cywilizacji, że trudno jest jej nie znać i nie szanować. Jej treść
przenika naszą kulturę, naszą literaturę, nasze dzieła sztuki. [...]
Długo, długo Biblia powstawała. Jest głęboka i niewyczerpana jak
morze. Długo też trzeba ją czytać, długo z nią przebywać, aby
nauczyć się ją odczytywać i rozumieć, aby Księga otworzyła się przed
nami naprawdę. Nieraz nie wystarcza na to ludziom całego życia, bo
całe życie poświęcają na czytanie tej jednej Księgi.
Anna Kamieńska, Księga, [w:] tejże, Książka nad książkami, Wrocław 2000, s. 15–16.

Ćwiczenie 3
Słowo biblia pochodzi z języka…


arabskiego.



greckiego.



hebrajskiego.



łacińskiego.



Ręcznie przepisany egzemplarz Biblii łacińskiej z 1407 r.
Źródło: 2005, domena publiczna.

Ćwiczenie 10
Wskaż fragmenty tekstu, do których odnoszą się powyższe ilustracje.
Ręcznie napisana księga – kolor żółty.
Kamienne tablice – kolor zielony.
Mapa Palestyny – kolor turkusowy.
żółty 

zielony 

turkusowy 

Słowo Biblia, przyjęte od greckiego wyrazu biblos, znaczy tyle co biblioteka, zbiór
ksiąg. Ale Biblia jest to księga niezwykła.
Pisały ją tysiąclecia i wieki. Pisali ją prorocy i mędrcy narodu zwanego Izraelem. Sami
Izraelici nazywali swój naród Narodem Księgi.
[...] Tworzyli wielką historię, tworzyli zapis dziejów jednego skrawka ziemi, jednego
narodu, ale też i tych ludów, i państw, z którymi się stykali.
Ziemia ta, zwana jeszcze dziś Ziemią Świętą, leży na Bliskim Wschodzie, stanowiąc jakby
granicę pomiędzy Afryką i Azją.
To dlatego właśnie była nieustannym niemal polem walki, bramą wydzieraną sobie
wzajemnie przez ruchliwe, starożytne plemiona.
Ziemia ta, zwana także Palestyną, jest pasmem przylegającym do Morza Śródziemnego,
zwanego przez Hebrajczykków Wielkim Morzem, rozciąga się wzdłuż rzeki Jordan.
Kraina ta ma łagodny klimat i żyzne doliny, w których udają się zboża, dojrzewają
winorośla, ﬁgi i oliwki. Prawdziwa Ziemia Obiecana płynąca mlekiem i miodem. [...]
Kraina pełna zwierząt. Wody wielkiego jeziora Genezaret pełne ryb. Szlaki pustynne
prowadzą do cienistych oaz, w których odpoczywa podróżny, a jeleń biegnie do
wodopoju. [...] Lud biblijny mówiący językiem hebrajskim jest ludem pracowitym,
skrzętnym, ludem pasterzy i rolników, ale także wojowników i rycerzy. [...][...] Bóg
duchowy. Jest to Duch Boży. On to podyktował mędrcom i pisarzom Święte Księgi.
On jest prawdziwym Autorem.
On to przekazał w ręce praojca Izraelskiego Ludu, Mojżesza, pierwszą Księgę – kamienne
tablice, na których wypisane było prawo etyczne – dziesięć podstawowych przykazań
postępowania i ludzkiego współżycia.
[...]
Naród nazywający się Narodem Księgi mógłby też nazywać się narodem pamięci, bo
to, co zostało złożone i utrwalone w księgach, najpierw mieszkało w głowach ludzi
i przechodziło z ust do ust. [...]

Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 11
Połącz powiedzenia nawiązujące do Biblii z ich znaczeniami. W razie wątpliwości skorzystaj ze
słownika frazeologicznego lub ze słownika języka polskiego.
zakazany owoc

uzyskane niespodziewanie dobro,
nieoczekiwany dar

rzeź niewiniątek

nie chcieć wziąć za coś
odpowiedzialności

wdowi grosz

niewielka suma, oﬁara dana ze
szczerego serca, kosztem wyrzeczeń
przez ludzi niezamożnych

niewierny Tomasz

nieprzeniknione ciemności

zaczynać coś od Adama i Ewy

bardzo stary

ziemia obiecana

cierpienie niewinnych istot

judaszowe srebrniki

coś niedozwolonego, a kuszącego

salomonowy wyrok

znieruchomieć z przerażenia lub
zdumienia

manna z nieba

słuszna i sprawiedliwa decyzja

umywać ręce

miejsce najbardziej upragnione, do
którego się dąży

egipskie ciemności

zapłata otrzymana za zdradę

przedpotopowy

niedowiarek

zamienić się w słup soli

zaczynać (szczególnie opowieść) od
początku

Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Świat stworzony przez Boga

Stworzenie Adama
Michał Anioł, Stworzenie Adama, Kaplica Sykstyńska w Watykanie, domena publiczna

Ćwiczenie 1
Przeczytaj opis powstania świata Anny Kamieńskiej. Zwróć uwagę na to, jak został
przedstawiony akt stwarzania. Co Bóg czyni, żeby powołać do życia kolejne części świata?

“

Anna Kamieńska

Stworzenie świata
Na początku stworzył Bóg niebo i ziemię.
Genesis I, 1
Przedtem nie było nic. Jak wyobrazić sobie: przedtem? Jak wyobrazić
sobie NIC? Dla nas Nic jest zawsze jeszcze czymś. Może we śnie, gdy
zasypiamy, moglibyśmy to lepiej zrozumieć. Ale wtedy właśnie jest
tak, jakby nas nie było. NIC jest dziwne. Ale jeszcze bardziej dziwne
jest to, że coś JEST, że coś zaczyna BYĆ. Nie było liścia i jest liść. Nie
było domu i jest dom. Nie było dziecka i jest dziecko. Człowiek się
dziwi. Ale tylko dzieci, które pytają o wszystko, potraﬁą się naprawdę
dziwić, dziwić się temu, że coś JEST. Tak więc zaczyna się Biblia.
Takimi słowami się zaczyna: NA POCZĄTKU STWORZYŁ BÓG NIEBO
I ZIEMIĘ.

Ziemia była pusta, nad nią wznosiło się tak samo puste niebo. A nad
rozlanymi wodami unosił się Duch Boży. Nic nie było widać, bo
ciemność zalegała niebo i ziemię. Nie było też nikogo, kto
zobaczyłby, że nic nie widać.
Wtedy Bóg wypowiedział drugie swoje słowo: Niech się stanie
światłość. I oto ciemność ustąpiła. Zabłysło światło. Podobała się
Bogu światłość, była dobra. Wtedy oddzielił światłość od ciemności.
Światłość nazwał Dniem, a ciemność Nocą.
Tak stał się pierwszy wieczór świata, zakończył się Pierwszy Dzień
Stworzenia.
W Pierwszym Dniu stworzył Bóg niebo, ziemię i światło. Stworzył
dzień i noc. Nie wiemy, jak długo trwał biblijny dzień stworzenia.
Dzień Biblii nie musi się równać naszemu dniowi. Zaczęły się dziać
rzeczy tak potężne, że każdy dzień był otwarciem nowej wielkiej ery
ziemi i całego kosmosu. Minął dla Boga dzień. Są różne czasy.
Astronomowie badający ruchy ciał niebieskich znają także inny czas,
znają czas gwiezdny, mający inną długość niż ziemski.
Nastał więc ranek Drugiego Dnia Stworzenia. W drugim dniu
stworzył Bóg sklepienia niebios, aby rozdzielić wody ziemi od wód
nieba.
Trzeciego Dnia rozkazał Bóg wodom, aby spłynęły i połączyły się
w jedno. Tak powstało Morze. Wyłonił się suchy ląd. Nazwał go Bóg
Ziemią. Stwierdził, że wszystko to było dobre. Teraz dopiero kazał
Bóg ziemi urodzić zielone rośliny sypiące nasiona i drzewa dające
owoc. A było ich wiele, wiele rodzajów. Każda roślina miała inne
nasiona, każde drzewo inne owoce, aby mogły rodzić się i odnawiać
według swojego rodzaju. I znowu stwierdził Bóg, że to, co stworzył,
było dobre. Tak minął Dzień Trzeci.
Teraz rozkazał Bóg, aby światła okryły sklepienie nieba, aby ich
pojawienie się i ich ruchy były znakami dni, nocy i lat. Niebo stało się

wielkim zegarem mierzącym odtąd dni, noce, lata i wieki. Powstał
Czas. Światła na niebie zaczęły oświecać i ogrzewać ziemię. Jedno
z tych świateł było ogromne, rządziło dniem. Po raz pierwszy
zabłysło słońce. Jak w Psalmie: Słońcu rozbił tam namiot. Mniejsze
światła rządziły nocą. To gwiazdy. I to wszystko, ta wielka maszyneria
niebios udała się Bogu. Cieszył się, że była dobra. I tak minął Czwarty
Dzień Stworzenia.
Świeciło już słońce i gwiazdy. Woda była oddzielona od ziemi. Ziemia
okryła się roślinnością. Nie było jednak jeszcze istot żyjących. A oto
one. Z wody wyłażą wielkie płazy. Nad ziemię wzbijają się skrzydlate
ptaki. W wodzie plusnęły wieloryby. Ziemia zaroiła się od
niezliczonych rodzajów skrzydeł, dziobów i łap. To ptaki. Ujrzawszy
pierwsze istoty żywe, Bóg wzruszył się i pobłogosławił im:
– Rośnijcie, mnóżcie się i napełniajcie wody morskie. Niech się
mnoży ptactwo na ziemi.
Upłynął Dzień Piąty.
Nadszedł teraz wielki dzień, w którym stworzył Bóg wszystkie
zwierzęta. Wielkie bogactwo życia. Jedne chodziły po ziemi, inne
pełzały, inne kryły się w rozpadlinach ziemi. Były piękne w oczach
Boga. I dał wszystkim pożywienie z roślin: trawy, ziół i owoców.
Wtedy rzekł Bóg:
– Uczyńmy człowieka podobnego do samego Boga, niech będzie
zwierzchnikiem ryb, ptactwa i zwierząt.
I stworzył Bóg CZŁOWIEKA. Był to Dzień Szósty.
Wszystko stworzone w ciągu sześciu dni było dobre.
Dobra ziemia i morze.
Dobre słońce.
Dobre powietrze, przestrzeń i wiatr.

Dobry dzień i noc.
Dobry wieczór i poranek.
Dobra ciemność i światło.
Dobre drzewa, cienie i obłoki.
Dobre deszcze i śniegi.
Dobre zwierzęta.
Dobry człowiek.
Bóg widział kwiaty podobne do ptaków i ptaki jak ogromne kwiaty.
Widział drzewa pnące się jak węże i węże podobne do drzew. Widział
żyjątka morskie i owady jak drogocenne klejnoty. Wszystko było
dobre w oczach Boga. Jednakowo dobre. I wielki słoń, i mały pajączek.
I gwiazda, i człowiek. Wszystko było dobre – bo BYŁO, bo istniało.
Stwórca ukończył swoje wielkie dzieło. Toteż Siódmego Dnia
postanowił odpocząć. I uczynił ten dzień na zawsze dniem święta,
aby w tym dniu wszyscy odpoczywali tak jak Stwórca. I nazwał ten
dzień dniem Szabatu. Od tego słowa pochodzi nazwa soboty. [...]
Biblijny opis jest wielkim skrótem stworzenia. A może stworzenie
świata trwa ciągle, stale? Czy i każdy z nas nie został wywołany
z nicości tak samo jak pierwsze życie na ziemi?
Anna Kamieńska, Stworzenie świata, [w:] tejże, Książka nad ksiązkami, Wrocław 2000, s. 6–7.

Ćwiczenie 2
Przyporządkuj kolejnym dniom tygodnia boże dzieła.
piątek

sklepienia niebios

wtorek

czas, słońce, gwiazdy

środa

dzień, noc, niebo, ziemia, światło

poniedziałek

morze, ziemia, rośliny, drzewa
owocowe

czwartek

płazy, ptaki, wieloryby

sobota

odpoczynek

niedziela

zwierzęta, człowiek

Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 3
Narysuj ilustrację, na której pokażesz wybrany dzień boskiego aktu tworzenia.

Ćwiczenie 4
Jak Bóg ocenia wszystko, co stworzył? Zaznacz kolorem odpowiednie wypowiedzenia.
ﬁoletowy 
[...] Wtedy Bóg wypowiedział drugie swoje słowo: Niech się stanie światłość. I oto
ciemność ustąpiła. Zabłysło światło. Podobała się Bogu światłość, była dobra. Wtedy
oddzielił światłość od ciemności. Światłość nazwał Dniem, a ciemność Nocą.
[...] Trzeciego Dnia rozkazał Bóg wodom, aby spłynęły i połączyły się w jedno. Tak
powstało Morze. Wyłonił się suchy ląd. Nazwał go Bóg Ziemią.
Stwierdził, że wszystko to było dobre. Teraz dopiero kazał Bóg ziemi urodzić zielone
rośliny sypiące nasiona i drzewa dające owoc. A było ich wiele, wiele rodzajów.
Każda roślina miała inne nasiona, każde drzewo inne owoce, aby mogły rodzić się i
odnawiać według swojego rodzaju. I znowu stwierdził Bóg, że to, co stworzył, było dobre.
Tak minął Dzień Trzeci.
Teraz rozkazał Bóg, aby światła okryły sklepienie nieba, aby ich pojawienie się i ich
ruchy były znakami dni, nocy i lat. Niebo stało się wielkim zegarem mierzącym
odtąd dni, noce, lata i wieki. Powstał Czas. Światła na niebie zaczęły oświecać i
ogrzewać ziemię. Jedno z tych świateł było ogromne, rządziło dniem. Po raz
pierwszy zabłysło słońce. Jak w Psalmie: Słońcu rozbił tam namiot. Mniejsze światła
rządziły nocą. To gwiazdy. I to wszystko, ta wielka maszyneria niebios udała się
Bogu. Cieszył się, że była dobra. I tak minął Czwarty Dzień Stworzenia.
Świeciło już słońce i gwiazdy. Woda była oddzielona od ziemi. Ziemia okryła się
roślinnością. Nie było jednak jeszcze istot żyjących. A oto one. Z wody wyłażą
wielkie płazy. Nad ziemię wzbijają się skrzydlate ptaki. W wodzie plusnęły wieloryby.
Ziemia zaroiła się od niezliczonych rodzajów skrzydeł, dziobów i łap. To ptaki.
Ujrzawszy pierwsze istoty żywe, Bóg wzruszył się i pobłogosławił im:
[...] Nadszedł teraz wielki dzień, w którym stworzył Bóg wszystkie zwierzęta. Wielkie
bogactwo życia. Jedne chodziły po ziemi, inne pełzały, inne kryły się w rozpadlinach
ziemi. Były piękne w oczach Boga. I dał wszystkim pożywienie z roślin: trawy, ziół i
owoców. [...]
Wszystko stworzone w ciągu sześciu dni było dobre.
Dobra ziemia i morze.
Dobre słońce.

Dobre powietrze, przestrzeń i wiatr.
Dobry dzień i noc.
Dobry wieczór i poranek.
Dobra ciemność i światło.
Dobre drzewa, cienie i obłoki.
Dobre deszcze i śniegi.
Dobre zwierzęta.
Dobry człowiek.
Bóg widział kwiaty podobne do ptaków i ptaki jak ogromne kwiaty. Widział drzewa
pnące się jak węże i węże podobne do drzew. Widział żyjątka morskie i owady jak
drogocenne klejnoty. Wszystko było dobre w oczach Boga. Jednakowo dobre. I wielki
słoń, i mały pajączek. I gwiazda, i człowiek.
Wszystko było dobre – bo BYŁO, bo istniało.
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 5
Zacytuj, jaką szczególną rolę przydzielił Bóg człowiekowi. Zapisz cytat tutaj lub w zeszycie.

Uzupełnij

Ćwiczenie 6
Oceń, jak ludzie zaopiekowali się ziemią, którą dostali od Boga we władanie. Zapisz swoje
reﬂeksje tutaj lub w zeszycie.

Uzupełnij

Ćwiczenie 7
Opowiedz własnymi słowami o stworzeniu świata przez Boga. Pomoże ci w tym komiks.

Uniwersytet Wrocławski,

Ćwiczenie 8
Porozmawiajcie o tym, dlaczego i po co ludzie powinni odpoczywać.

Stworzenie świata według artystów

licencja: CC 0

Ćwiczenie 1
Wyobraźcie sobie, że wybieracie się na spotkanie ze sztuką poświęconą stworzeniu świata.
Artyści: poeta, rysownik, malarz i rzeźbiarz zaprezentują wam swoje prace. Przygotujcie
pytania, jakie zadacie autorom poszczególnych dzieł. Ułóżcie pytania wstępne, zanim
zapoznacie się z przedmiotem swojej pracy. Zapiszcie je tutaj lub w zeszycie.
grupa I – poezja,
grupa II – rysunek,
grupa III – malarstwo,
grupa IV – rzeźba.

Uzupełnij

Ćwiczenie 2
Podczas pracy w grupach nad jednym z dzieł, zapisując dalsze pytania, możecie się
koncentrować m.in. na:
temacie dzieła,
głównej myśli zawartej w dziele,
wrażeniach i emocjach odbiorcy,
artystycznych środkach wyrazu.

Uzupełnij

I. SPOTKANIE Z POEZJĄ

“

Leszek Aleksander Moczulski

Początek prac stworzenia
Nawet nitki, nawet mgiełki
ani morza,
ani jednej w nim kropelki
nic nie było.
Nawet tego, że się śniło,
też nie było.
Tylko Pan Bóg wielki, mocny,
miłosierny, cichy, dobry.
I wyciągnął ręce swe,
i powiedział: „Chcę,
by z niczego,
jak z ziarenka, jak z kropelki
świat był wielki”.

I powoli, taki dobry, taki piękny –
stawał się.
Leszek Aleksander Moczulski, Początek prac stworzenia, [w:] tegoż, Jej nigdy za późno, Kraków 2003, s. 60.

II. SPOTKANIE Z RYSUNKIEM

Bóg stwarzający zwierzęta
Antonio Tempesta, Bóg stwarzający zwierzęta, 1600, domena publiczna

Stworzenie świata
William Blake, Stworzenie świata, 1794, technika olejna, domena publiczna

Ręka Boga
Auguste Rodin, Ręka Boga, 1917, rzeźba w marmurze, domena publiczna

Ćwiczenie 3
Wymieńcie się z grupą sąsiednią pytaniami do artysty. Przygotujcie odpowiedzi na
przygotowane przez grupę sąsiednią pytania do jednego z artystów.

Uzupełnij

Ćwiczenie 4
Podzielcie się swoimi wrażeniami i emocjami po spotkaniu ze sztuką.

Ćwiczenie 5
Poszukaj w internecie przykładów innych dzieł przedstawiających biblijne stworzenie świata:
wierszy, obrazów, rysunków lub rzeźb. Ułóż opis jednego z nich. Możesz to zrobić tutaj lub
w zeszycie.

Uzupełnij

Ciekawostka
Zapytano pewnego razu Auguste’a Rodina o to, jak powstaje rzeźba, która jest dziełem
sztuki.
– Bardzo prosto – odpowiedział rzeźbiarz. – Trzeba wziąć kawał marmuru i odrąbać
wszystko, co w nim niepotrzebne.

Narodziny świata po grecku

Chaos
George Frederic Wa s, Chaos, 1875, domena publiczna

Zeus ze Smyrny
Artysta nieznany, Zeus ze Smyrny, 250 p.n.e., Muzeum w Luwrze, domena publiczna

Fantastyczne opowieści o bogach, legendarnych bohaterach, powstaniu świata, prawach
natury nazwano mitami. Mity stanowią próbę wyjaśnienia istnienia świata i człowieka, życia
i śmierci, dobra i zła, sensu ludzkiego życia. Zbiór mitów danej społeczności określa się
mianem mitologii. Znamy m.in. mitologię grecką, rzymską, słowiańską, celtycką, japońską,
chińską i inne.

Ćwiczenie 1
Przeczytaj opis stworzenia świata z greckiej mitologii. Zwróć uwagę na etapy powstawania
ziemi i jej mieszkańców.

“

Jan Parandowski

Narodziny świata
Na początku był Chaos. Któż zdoła powiedzieć dokładnie, co to był
Chaos? Niejedni widzieli w nim jakąś istotę boską, ale bez określonego
kształtu. Inni – a takich było więcej – mówili, że to wielka otchłań,
pełna siły twórczej i boskich nasieni, jakby jedna masa
nieuporządkowana, ciężka i ciemna, mieszanina ziemi, wody, ognia
i powietrza. Z tej napełnionej otchłani, kryjącej w sobie wszystkie
zarodki przyszłego świata, wyłoniły się dwa potężne bóstwa,
pierwsza królewska para bogów. Uranos – Niebo i Gaja – Ziemia. Oni
dali początek wielu pokoleniom bogów.
Z ich małżeńskiego związku wyszedł wielki ród tytanów, wśród
których najstarszy był Okeanos, bóg potężnej rzeki, co szerokim,
błękitnym kręgiem opływa całą ziemię dokoła. Młodszym
rodzeństwem tytanów byli kiklopowie (cyklopi) i hekatonchejrowie –
sturęcy. Cyklopi, potwornego wzrostu, o dzikim wyglądzie, mieli
jedno oko w środku czoła, a hekatonchejrowie o stu rękach przerażali
swą siłą niezłomną. Uranos nie był zadowolony z tego potomstwa,
które było szkaradne lub okrutne. Wszyscy oni napełniali go
strachem i odrazą. Nie spodziewając się po nich ani wdzięczności, ani
poszanowania swej władzy ojcowskiej, strącił ich w bezdenne czeluści
Tartaru.
Stamtąd nie było już powrotu. Tartar rozciągał się tak głęboko pod
ziemią, jak wysoko ponad nią roztacza się niebo. [...]
Gaja słyszała jęk potępionych tytanów dobywający się z przepastnych
wnętrzności ziemi. Znienawidziła wyrodnego ojca i zaczęła knuć
spisek przeciw jego władzy bezwzględnej. Namowom matki uległ

najmłodszy z tytanów – Kronos, dotychczas niepozbawiony wolności.
Uzbrojony w żelazny sierp, zaczaił się na Uranosa, okaleczył go
haniebnie i strącił ze świetlistego tronu niebios. Z krwi, która
wyciekła z rany powalonego boga, zrodziły się trzy straszne boginie
zemsty, Erynie, o włosach wężowych. Uranos, ukryty w błękitach
nieba, zeszedł z widowni dziejów boskich.
Razem z bogami rodził się świat. Nad ziemią, która jako ląd stały
wydobyła się z chaosu, świeciło młode słońce, a z chmur spadały
deszcze obﬁte. Podniosły się pierwsze lasy i ziemię przykryła wielka,
szumiąca puszcza. Po nieznanych wzgórzach błądziły rzadkie
zwierzęta. Z wolna rzeczy zaczęły przybierać znajome kształty.
Źródła znalazły swe groty, a jeziora wygodne kotliny; góry śnieżnym
grzebieniem zarysowały się na jasnym niebie. Gwiazdy lśniły
w ciemnych przestworzach nocy, a kiedy one bladły, ptaki
wydzwaniały jutrzence swą pierwszą pieśń powitalną.
Światem rządził Kronos wraz z małżonką Reją. Był to władca ponury
i podejrzliwy. Większą część uwięzionych braci pozostawił
w otchłaniach Tartaru. Zachował w pamięci klątwę ojca, który mu
przepowiedział, że i jemu syn odbierze berło. Każde więc dziecko,
które powiła Reja, natychmiast połykał. W ten sposób pięcioro dzieci
dostało się do potwornych wnętrzności tytana. Gdy urodziło się
szóste dziecko, Reja podała Kronosowi kamień zawinięty w pieluszki.
Kronos połknął kamień sądząc, że połyka syna.
Tymczasem Reja zeszła na ziemię. Chciała umyć niemowlę, ale
nigdzie nie mogła znaleźć źródełka. Pomodliła się do Gai i uderzyła
berłem o skałę. Z twardego głazu wypłynął jasny strumień wody.
Wykąpawszy małego, nadała mu imię: Dzeus. Powędrowała na Kretę
i w złotej kołysce złożyła go w grocie idajskiej, której wejście osłaniał
gęsty las, a po ścianach pełzały lśniące zwoje bluszczu. Dzeus chował
się pod opieką nimf górskich, karmiony mlekiem kozy Amaltei.
Dziecko kochało ją bardzo. Kiedy Amalteja złamała sobie jeden róg,
Dzeus wziął go w swe boskie ręce i pobłogosławił, tak że odtąd

napełniał się on wszystkim, czego zapragnął ten, kto go posiadał. Tak
powstał róg obﬁtości, zwany rogiem Amaltei. [...]
Dzeus dorósł i wyszedł z ukrycia, miał teraz stanąć do walki z ojcem.
Poradził matce, aby przede wszystkim dała Kronosowi potajemnie
środek na wymioty. Wtedy Kronos, wśród straszliwych męczarni,
wyrzucił z powrotem połknięte potomstwo. Był to wcale piękny
zastęp młodych bogów: synowie – Hades i Posejdon, i trzy siostry –
Hera, Demeter i Hestia. Właśnie umarła dobra koza Amalteja. Nawet
po śmierci oddała swemu wychowankowi jeszcze jedną przysługę,
albowiem z jej skóry uczynił sobie Dzeus puklerz, którego nie mógł
przebić żaden pocisk. Tak powstała egida, cudowna tarcza, którą
Dzeus brał zawsze do bitwy. Pierwsza, którą stoczył, była przeciw
ojcu. [...]
Kronos z tytanami zajął góry Otrys, Dzeus ze swoimi
sprzymierzeńcami opanował śnieżne szczyty Olimpu. Dziesięć lat
trwała wojna bez widocznego skutku, gdy Dzeus postanowił
wprowadzić nowe siły do tych śmiertelnych zapasów. Uwolnił
mianowicie z Tartaru cyklopów i sturękich, trzech olbrzymów,
z których każdy miał sto rąk i głów pięćdziesiąt. W owym dniu
wywiązała się zaciekła bitwa. Z gwałtownym hukiem morza mieszał
się jęk ziemi i nieba. Pod nogami nieśmiertelnych drżał Olimp,
a drżenie to dawało się odczuć w najdalszej głębi Tartaru. Z obu stron
podnosił się zgiełk nieopisany. Gwiazdy spadały z ﬁrmamentu.
Ze szczytów Olimpu Dzeus bez przerwy ciskał pioruny, które dniem
i nocą wykuwali cyklopi. Gromy rozbiegały się po górach, a na
równiny lał się ogień święty. Ziemia pękała w płomieniach, lasy całe
paliły się jak smolne pochodnie. Morza i rzeki wrzały. Płomienne
opary otoczyły tytanów, którym oczy ślepły od niesamowitego
blasku. Gwałtowne wiatry wzbijały tumany pyłu, zdawały się unosić
w czarnych skrętach pioruny i błyskawice. [...] Stawali tytanowie
ogłuszeni i bezradni, albowiem nikt z nich dotąd nie widział tej
straszliwej ognistej broni. Raz wraz któryś z nich padał omdlały

i bezwładny, w potoku czerwonego światła i wśród przeraźliwego
huku gromów. Wówczas olbrzymi sturęcy (hekatonchejrowie)
chwytali te ogromne ciała, z których, zda się, życie uciekło, i wrzucali
je w przepaści Tartaru, [...] gdzie brał ich już w swe wieczyste
posiadanie nieprzenikniony mrok i noc nieskończona.
Jak wprzód dostojny Uranos, tak obecnie Kronos zwalił się w nicość
zapomnienia, z której dochodziły już tylko słabe echa. [...]
Jan Parandowski, Narodziny świata, [w:] tegoż, Mitologia: wierzenia i podania Greków i Rzymian, Warszawa 1967, s. 30–31.

Ćwiczenie 2
Czytaj tekst etapami (akapit po akapicie) i nadawaj tytuł każdemu fragmentowi tekstu. Tytuły
zapisz tutaj lub w zeszycie.

Uzupełnij

Ćwiczenie 3
Czym różni się biblijny opis powstania świata od mitologicznego? Podaj trzy podstawowe
różnice. Zapisz je tutaj lub w zeszycie.

Uzupełnij

Ćwiczenie 4
Narysuj w zeszycie drzewo genealogiczne bogów greckich.

Ćwiczenie 5
Znajdź nazwy własne, które pojawiają się w tekście pt. „Narodziny świata”. Następnie
uporządkuj je w kolejności alfabetycznej i zapisz tutaj lub w zeszycie.

Uzupełnij

Ćwiczenie 6
Uzupełnij zdania odpowiednimi formami imion: Gaja, Reja lub Amalteja.
Dzieci

i Uranosa to tytani, cyklopi i sturęcy.
pomodliła się do

Dzeus był karmiony mlekiem
Dzeus zawdzięczał swej matce,

i uderzyła berłem o skałę.
.
, życie.

Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Zapamiętaj!
Imiona: Gaja, Reja, Amalteja sprawiają pewne trudności ortograﬁczne podczas odmiany
przez przypadki. Zapamiętaj:
M. Gaja, Reja, Amalteja
D. Gai, Rei, Amaltei
C. Gai, Rei, Amaltei
B. Gaję, Reję, Amalteję
N. z Gają, z Reją, z Amalteją
Ms. o Gai, o Rei, o Amaltei
W. Gaju!/Gajo!, Rejo!, Amaltejo!
Ciekawostka
Imiona Reja, Amalteja, Zeus mają również wersje: Rea, Amaltea, Dzeus.

Ćwiczenie 7
Ułóż zdania, w których użyjesz imion Gaja, Reja, Amalteja w różnych formach.

Uzupełnij

Ćwiczenie 8
Zaznacz w tekście pt. „Narodziny świata” dowolnym kolorem opis walki Dzeusa z Kronosem.
Wypisz tutaj lub w zeszycie czasowniki z opisu bitwy. Ułatwią ci budowanie akcji. Obok
zanotuj zjawiska, które towarzyszyły walce.
Opowiedz przebieg bitwy syna z ojcem. Uwzględnij: miejsce bitwy, jej przebieg i skutki.

Uzupełnij

Ćwiczenie 9
Czy waszym zdaniem bogowie greccy byli źli czy dobrzy? Podyskutujcie o tym w klasie,
uzasadniając za każdym razem wasze stanowisko.

Ćwiczenie 10
Uzupełnij notatki wyjaśniające pochodzenie i współczesne znaczenie wyrazów i związków
frazeologicznych zaczerpniętych z mitologii, które pojawiają się w tekście „Narodziny świata”.
róg obﬁtości (róg

) – ułamany róg mitycznej kozy

, karmicielki

,

mający moc napełniania się zgodnie z życzeniem posiadacza; symbol dostatku, dobrobytu,
niewyczerpanych zasobów.

: egida –

pod egidą – pod opieką, patronatem, przewodnictwem; w mitologii
pokryta

kozy, atrybut Zeusa.

chaos – bezład, zamieszanie, zamęt, bałagan; w mitologii
i

wielka

pełna siły

nasień, nieuporządkowana masa, z której wyłonił się cały przyszły świat.

tytan – człowiek
dzieci

wzrostu i

(boga nieba) i

siły; w mitologii
(bogini

), którzy stoczyli z ojcem walkę

o władzę nad światem i zostali strąceni do
Amaltei

potwornego

Amaltei

greckiej

niezłomnej

otchłań

greckiej

: każdy z olbrzymów,

.
tarcza
ziemi

Gai

Uranosa

Dzeusa

skórą

twórczej

Tartaru
greckiej

boskich
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 11
Obejrzyj i przeczytaj komiks prezentujący grecki mit narodzin świata. Z czego wynika humor
towarzyszący tej ilustrowanej opowieści? Uzasadnij swoją odpowiedź.



Źródło: a. nn., licencja: CC BY 3.0.

Cztery wieki ludzkości

Amerykańscy poszukiwacze złota
domena publiczna

Ćwiczenie 1
Porozmawiajcie o tym, który kruszec jest najcenniejszy. Skąd to wiecie? Do czego używa się
najcenniejszych metali?
Ćwiczenie 2
Przyjrzyjcie się zdjęciu poszukiwaczy złota i porozmawiajcie o tym, jak jeszcze inaczej można
pozyskiwać ten cenny metal.
Ćwiczenie 3
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 4
Przeczytaj fragment mitu o czterech wiekach ludzkości. Zwróć uwagę na to, jak zmieniało się
życie ludzi w kolejnych epokach.

Jan Parandowski

“

Cztery wieki ludzkości
Kiedy Dzeus osiadł tron niebieski, ludzie już byli na ziemi i przed ich
zatrwożonymi oczyma rozgrywały się walki bogów o panowanie nad
światem. O powstaniu rodu ludzkiego różne były podania, [...]
najchętniej jednak przyjmowano baśń o czterech wiekach ludzkości.
Najpierw był, oczywiście, wiek złoty. Panował wtedy Kronos. Rzeki
płynęły mlekiem, z drzew sączył się miód najprzedniejszy, a ziemia
rodziła wszystko w obﬁtości, nieprzymuszona pracą rolnika. Ludzie
żyli jak niebianie, bez trosk, bez trudów, bez smutków. Ciało ich nie
starzało się nigdy i żywot swój trawili na nieustannych biesiadach
i zabawach. Z upadkiem Kronosa skończył się wiek złoty, a ówcześni
ludzie zmienili się w dobroczynne demony.
Następne pokolenie było srebrne, a więc znacznie lichsze. Ludzie
rozwijali się bardzo powoli. Okres dzieciństwa trwał u nich sto lat,
a kiedy dochodzili do wieku dojrzałego, życie ich było krótkie i pełne
zgryzot. Byli źli i dumni, bogom nie chcieli składać oﬁar ani czcić ich,
jak należy. Dzeus wytępił ich do ostatniego, lecz w pamięci ludzkiej
pozostali oni jako dusze błogosławione.
W wieku brązowym żyło plemię gwałtowne, miłujące wojnę. Ludzie
mieli siłę olbrzymów i serca twarde jak kamień. Żelaza nie znali.
Wszystko sporządzali z brązu: i mury miast, i domy, i sprzęty, i oręż.
Był to okres heroiczny. Wówczas żył wielki Herakles i dzielny
Tezeusz, i bohaterowie spod Teb, i spod Troi. Dokonywano czynów
tak niezwykłych, jakie już nie powtórzyły się w wieku następnym,
żelaznym, który trwa do dzisiaj.
Jan Parandowski, Cztery wieki ludzkości, [w:] tegoż, Mitologia: wierzenia i podania Greków i Rzymian, Warszawa 1967, s.
32.

Ćwiczenie 5
Czym charakteryzowały się kolejne wieki w rozwoju ludzkości? Przyporządkuj cechy do
odpowiednich grup.
Wiek złoty
ludzie żyli bez trosk
żyli wtedy Herakles i Tezeusz
Wiek srebrny

ludzie rozwijali się powoli
dzieciństwo trwało sto lat
panował Kronos
ludzie miłowali wojny

Wiek brązowy

ludzie mieli siłę olbrzymów
ziemia rodziła obﬁcie
ludzie byli gwałtowni
z drzew sączył się miód
ludzie nie chcieli czcić bogów
rzeki płynęły mlekiem
ludzie byli źli i dumni

Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 6
Grecy uważali, że wiek żelazny to wiek zbrodni, chytrości i zdrady. Co o tym sądzisz? Zapisz
swoje spostrzeżenia w kilku zdaniach tutaj lub w zeszycie.

Uzupełnij

Ćwiczenie 7
Popraw błędy w przysłowiach i powiedzeniach, wpisując nazwy odpowiednich metali lub ich
stopów. Wyjaśnij ustnie znaczenie przysłów i związków wyrazowych.
Kuj srebro, póki gorące. – Kuj

, póki gorące.

Nie wszystko żelazo, co się świeci. – Nie wszystko

, co się świeci.

szczere żelazo – szczere
na wagę brązu – na wagę
żywe złoto – żywe
gorączka brązu – gorączka
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 8
Wymyślcie na wzór Greków nazwę dla współczesności. Opiszcie krótko ten etap rozwoju
ludzkości tak, jak go widzicie. Możecie to zrobić tutaj lub w zeszytach.

Uzupełnij

Ćwiczenie 9
Namalujcie obraz zatytułowany „Cztery wieki ludzkości”. Dobierzcie barwy odpowiadające
nazwom, np. kolory złota, żółci, jeśli malujecie wiek złoty.

Zaproszenie na Olimp

Widok ze szczytu góry Olimp
domena publiczna

Grecja to kraj położony w południowej części Półwyspu Bałkańskiego
Krys an Chariza i zespół,

Ćwiczenie 1
Określ położenie starożytnej Grecji.
Odczytaj z mapy i zapisz:

wysokość góry Olimp:

m n.p.m.

nazwy mórz otaczających Grecję: Morze J
Morze K

, Morze Ś

,

, Morze E

nazwa dużej wyspy na południu państwa greckiego:

nazwa półwyspu, na którym leżą Sparta i Korynt:

nazwa państwa sąsiadującego z Grecją od wschodu:
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 2
Wypisz tutaj lub w zeszycie kilka nazw największych greckich wysp.

Uzupełnij

“

Jan Parandowski

Na Olimpie
[1] Olimp był właściwym królestwem Dzeusa, odkąd, po wojnie
z gigantami, podzielił się on władzą nad światem z dwoma braćmi:
Posejdonem i Hadesem. Wszyscy trzej ciągnęli losy. Dzeusowi dostało
się niebo i ziemia wraz z Olimpem, Posejdonowi morze, Hadesowi

królestwo umarłych w podziemiu. Dzeus, jako pan nieba, obwołał się
bogiem najwyższym, któremu wszyscy winni posłuszeństwo. [...]
[2] Pięknie urządził się Dzeus na Olimpie. Dzikie zwierzęta nie miały
tam przystępu i nigdy wiatr zimny nie niósł zadymki śnieżnej.
Czystego powietrza nie ćmiła żadna chmura. Panowała tam wieczna
wiosna. Pod najwyższym szczytem błyszczał pałac Dzeusa, cały ze
złota i drogich kamieni, a wśród innych wierchów i po wąwozach
stały skromniejsze dwory innych bogów. Wszystkie były dziełem
Hefajstosa, niezrównanego mistrza wszelkich kunsztów. Wrót Olimpu
strzegły hory, dziewczęce boginie pór roku.
[3] Szczęśliwe życie pędzą bogowie na Olimpie. Nie słychać jęków ani
stękania chorych, bo choroby nie mają władzy nad złocistymi ciałami
niebieskich panów. Czasem tylko bóg któryś, co wdał się niebacznie
w mężobójczą wojnę, wraca zraniony, lecz wnet jego rany goją się pod
opieką troskliwych lekarzy. Kłótnie i spory trwają zwykle krótko, bo je
Dzeus swą powagą rozstrzyga i ucisza. Jedynie małżonka, Hera, czyni
panu wszego świata głośniejsze wymówki, ile że jest swarliwa i łatwo
daje się unosić podejrzeniom. Bogowie łączą się w bliższe i bardziej
zażyłe kółka towarzyskie, a na większe uroczystości i narady schodzą
się do przestronnego zamku Dzeusa.
[4] Zebrania bywają mniejsze i większe. Na pierwsze, bardziej poufne,
proszeni są tylko Olimpijczycy, najwyższa arystokracja bogów. Kiedy
indziej znów odbywają się prawdziwe wiece i szybkonogi posłaniec
bogów, Hermes, musi zbiegać wszystkie lądy i morza, aby
zawiadomić o woli Dzeusa cały ten tłum bożków, całą tę hołotkę
nieśmiertelną, co ze zdumieniem i z ustami otwartymi, aby lepiej
widzieć, przypatruje się wspaniałościom niebieskim, a nie śmie słowa
przemówić w obecności potężnych władców [...]. Słowem, wszystkie
dobre duchy, co otaczają człowieka codziennie i są mu bliskie, bliższe
nawet od tych wyniosłych panów Olimpu, i mówią doń szmerem wód
i poszumem liści, i odpowiadają mu głębokim, trzykrotnym echem
wśród skał.

[5] Po takich naradach następuje uczta. [...] Bogowie zasiadają do
stołów lub raczej, zwyczajem starożytnych, układają się na łożach
z kości słoniowej i szylkretu, miękko wyścielonych poduszkami.
Dokoła ucztujących uwija się cudna para: bogini młodości Hebe
i śliczny chłopczyk Ganimedes, ulubieniec Dzeusa, który sam go
porwał z ziemi i uczynił nieśmiertelnym. Hebe i Ganimedes roznoszą
ambrozję. Był to zwyczajny pokarm bogów, jakaś dziwnie rozkoszna
słodycz, rozpływająca się w ustach: dawała moc ciału, pogodę myślom
i nieśmiertelność duszy. W złote puchary nalewano nektar, wino
olimpijskie o niewysłowionym zapachu.
[6] Kiedy już wszyscy mieli do syta jadła i napoju, wstawał Apollo i,
otoczony orszakiem dziewięciu muz, śpiewał wraz z nimi pieśni
cudne i grał na harﬁe. Radowały się serca bogów w milczeniu
szczęśliwym. Charyty, dziewice o białych stopach, ubrane w kwiaty,
wiodły tańce wymyślne, wziąwszy się za ręce. A gdy już rydwan
słońca przejechał oznaczony bieg dzienny, wszyscy rozchodzili się do
domów na spoczynek. Budziła ich nazajutrz Eos, różanopalca bogini
jutrzenki.
[7] Tak sobie Grecy wyobrażali życie bogów. Było to właściwie życie
ludzkie przeniesione w wieczność. Boga od człowieka nie dzieliła
przepaść nie do przekroczenia. [...] Jedyna różnica między
człowiekiem a bogiem była ta, że bóg był nieśmiertelny,
a człowiekowi najpiękniejsze chwile w życiu mącił strach przed
śmiercią. Bogowie byli nieśmiertelni, ale nie wieczni: każdy z nich
urodził się kiedyś i żaden nie mógł powiedzieć o sobie, że nie było
nigdy takiego czasu, kiedy jego nie było.
[8] Od starości i śmierci chroniła ich ambrozja. Zawierała ona
tajemniczą siłę i nawet zwykły człowiek mógł stać się
nieśmiertelnym, spożywając ten pokarm cudowny. Bogowie nie byli
wszechobecni, ale mogli poruszać się z niezmierną szybkością i lotem
błyskawicy przenosić się z miejsca na miejsce. Wiedzę i potęgę
posiadali wielką, ale nie nieskończoną. Ich działalność ograniczała

Mojra, czyli Przeznaczenie, a poza tym wzajemnie się ograniczali,
ponieważ każdy miał sobie powierzony pewien zakres władzy.
Bynajmniej nie zażywali bezkarności. Rządzili się własnymi prawami,
którym musieli być posłuszni. [...]
[9] Więksi, piękniejsi i silniejsi od ludzi, bogowie greccy mieli ciało
równie jak ludzkie podlegające znużeniu lub ranom. Krew ich była
biała i tryskając z rany, rozlewała woń przedziwną. Posiadali prawie
nieograniczoną zdolność zmieniania się w przeróżne kształty, lecz
prawie nigdy nie zjawiali się w postaciach straszliwych lub
pokracznych. Niekiedy, zbliżając się do ludzi, stawali się niewidzialni.
Życie ich było lekkie i szczęśliwe w porównaniu z życiem człowieka.
Mieli wprawdzie swoje namiętności, cierpienia i niedole i one im
doskwierały nie mniej niż ludziom, lecz Grecy tylko takie życie
uważali za prawdziwie pełne i szczęśliwe, w którym mieszały się ze
sobą zarówno zło, jak i dobro.
Jan Parandowski, Na Olimpie, [w:] tegoż, Mitologia: wierzenia i podania Greków i Rzymian, Warszawa 1967, s. 34–36.

Ćwiczenie 3
Pierwsze wejście na grecką górę Olimp miało miejsce 2 sierpnia 1913 roku, czyli ponad 100 lat
temu. Dziś również można odbyć podróż na Olimp. Zastanówcie się, porozmawiajcie
i zapiszcie pytania, które chcielibyście zadać bogom greckim. Zapiszcie pytania tutaj lub
w zeszytach.

Uzupełnij

Ćwiczenie 4
W grupach przygotujcie się do opowiadania o życiu bogów na Olimpie. Notatki możecie
zapisywać tutaj lub w zeszytach.
Grupa I
Zgromadźcie słownictwo (rzeczowniki z określeniami) opisujące królestwo Dzeusa.
Wykorzystajcie informacje zawarte w 1. i 2. akapicie tekstu „Na Olimpie”.
Grupa II
Zgromadźcie słownictwo (czasowniki) do opowiadania, jak zorganizowane jest życie na
Olimpie. Wykorzystajcie informacje zawarte w 3. i 4. akapicie tekstu „Na Olimpie”.
Grupa III
Zgromadźcie słownictwo (czasowniki) do opowiadania o sposobie spędzania wolnego czasu
przez bogów greckich. Wykorzystajcie informacje zawarte w 5. i 6. akapicie tekstu „Na
Olimpie”.
Grupa IV
Bogowie greccy przypominali ludzi, ale różnili się od nich. Zgromadźcie słownictwo
nazywające podobieństwa i różnice (przymiotniki i związki przymiotników z rzeczownikami).
Wykorzystajcie informacje zawarte w 7., 8. i 9. akapicie tekstu „Na Olimpie”.
Grupa V
Wśród gości zapraszanych na olimpijskie zebrania zwołuje się czasami „całą tę hołotkę
nieśmiertelną”. Zgromadźcie słownictwo (rzeczowniki z określeniami) opisujące bóstwa.
Wykorzystajcie informacje zawarte w 4., 5. i 6. akapicie tekstu „Na Olimpie”.
Podzielcie się wynikami swojej pracy z całą klasą.

Uzupełnij

Ćwiczenie 5
Zaproponujcie menu na olimpijską ucztę. Uwzględnijcie różne upodobania kulinarne bogów.
Wykorzystajcie wiedzę o ich atrybutach.

Boskie menu
Uniwersytet Wrocławski,

Ćwiczenie 6
Dopasuj określenia bogów do ich imion.
Hebe

bogini zwycięstwa

Apollo

boski posłaniec

Hera

bogini płodów rolnych

Dzeus

bogini młodości

Atena

boski rzemieślnik

Afrodyta

pan nieba i ziemi

Posejdon

bóg sztuki

Hefajstos

król podziemia

Hermes

bogini mądrości

Hades

bogini nieba i ziemi

Nike

bogini miłości

Demeter

władca mórz

Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 7
Zapisz tutaj lub w zeszycie synonimy określenia bogowie olimpijscy.

Uzupełnij

Ćwiczenie 8
Przerysuj do zeszytu tabelę i uzupełnij przykładowy plan dnia wybranego boga olimpijskiego.

Pory dnia

Wydarzenia

Ćwiczenie 9
Napisz relację z wymyślonej podróży na Olimp, podczas której spotykasz kilkoro greckich
bogów i bogiń. Wykorzystaj zgromadzone informacje oraz słownictwo.
Ćwiczenie 10
Wyszukaj informacje z różnych źródeł na temat wybranego boga i przygotuj prezentację na
jego temat. Możesz:
stworzyć opis wybranego boga, kolaż;
zaprojektować kos um, rekwizyty, przebrać się za któregoś z nieśmiertelnych
i przedstawić się w jego imieniu.

Kara za stworzenie człowieka

Prometeusz stwarza człowieka przy współudziale Ateny
Jean-Simon Berthélemy, Jean-Bap ste Mauzaisse, Prometeusz stwarza człowieka przy współudziale Ateny, 1802, Muzeum w
Luwrze, domena publiczna

Ćwiczenie 1
Przypomnij sobie opis stworzenia człowieka ze Starego Testamentu. Jakie zadanie dostał
człowiek, kiedy został stworzony? W jakim miejscu umieścił go Bóg?
Ćwiczenie 2
Przyjrzyj się freskowi przedstawiającemu moment stworzenia człowieka przez greckiego
tytana Prometeusza. Czy dostrzegasz jakieś podobieństwa do biblijnej historii? Jaki jest nastrój
tego malowidła? Uzasadnij swoją odpowiedź. Zapisz ją tutaj lub w zeszycie.

Uzupełnij

Ćwiczenie 3
Przeczytaj mit o Prometeuszu. Zwróć uwagę na to, jak ukarał ludzi Dzeus.

“

Jan Parandowski

Prometeusz
Inne podania głosiły, że człowiek jest tworem jednego z tytanów –
Prometeusza, który ulepił go z gliny pomieszanej ze łzami. Duszę zaś
dał mu z ognia niebieskiego, którego parę iskier ukradł z rydwanu
słońca. [...]
Człowiek Prometeusza był słaby i nagi. Palce miał zakończone zbyt
kruchymi paznokciami, by mu były obroną przed pazurami dzikich
zwierząt. Jedynie jego postać, niepodobna do otaczających stworzeń,
była widocznym obrazem bogów. Brakowało mu tylko ich siły. Niby
mdłe zjawy senne błądzili ludzie, bezradni wobec potęg przyrody,
której nie rozumieli. Wszystkie ich czyny były nieświadome
i bezładne. Widząc to, Prometeusz ponownie zakradł się do wielkiego
spichlerza ognia niebieskiego i przyniósł na ziemię pierwsze
zarzewie. W siedzibach ludzkich zapłonęły jasne ogniska, ogrzewając
mieszkańców i płosząc drapieżne bestie. Mądry tytan uczył ludzi
umiejętnego używania ognia, sztuk i rzemiosł.
Nie podobało się to Dzeusowi. Mając w pamięci niedawną walkę
z gigantami, obawiał się wszystkiego, co pochodzi z ziemi. Kazał
tedy Hefajstosowi, z bogów najbieglejszemu we wszystkich
kunsztach, stworzyć kobietę cudnej urody, na wzór bogiń
nieśmiertelnych. Gdy misterne to dzieło już było gotowe, Atena
nauczyła pierwszą niewiastę pięknych robót kobiecych; Afrodyta
otoczyła jej oblicze wdziękiem i w oczy wlała urok uwodzicielski;
Hermes dał jej skryty i pochlebczy charakter wraz z darem kuszącej
wymowy; w końcu ubrano ją w złoto i uwieńczono kwiatami.
I nazwano ją Pandorą, albowiem była ona darem dla ludzi od
wszystkich bogów i każdy z bogów obdarzył ją jakąś szczególną
właściwością. W posagu otrzymała glinianą beczkę szczelnie
zamkniętą, której zawartości nikt nie znał.

Tak wyposażoną Pandorę zaprowadził Hermes, posłaniec bogów, na
ziemię i zostawił ją przed chatą Prometeusza. Mądry tytan wyszedł
przed dom przyjrzeć się pięknej nieznajomej i od razu zwietrzył jakiś
podstęp. Nie przyjął jej więc, ale odprawił i innym doradzał tak samo
postąpić. Lecz Prometeusz miał brata nie bardzo rozumnego,
imieniem Epimeteusz, co się wykłada: „wstecz myślący”. Ten nie tylko
nie wygnał Pandory, lecz natychmiast z nią się ożenił. Pandora
ciekawa była zajrzeć do owej beczki, którą bogowie dali jej we wianie.
Ale przyszedł Prometeusz, odwiódł brata na stronę i przestrzegał:
„Niemądry Epimeteuszu – rzekł – zrobiłeś już jedno głupstwo, żeś tę
niewiastę, na zło chyba stworzoną przez bogów, przyjął do domu. Nie
czyń przynajmniej drugiego głupstwa i nie otwieraj beczki ani żonie
nie pozwalaj, bo tak mi się zdaje, że w niej jakieś wielkie licho siedzi”.
Epimeteusz przyrzekł, że się nad tym zastanowi. Miał zwyczaj myśleć
bardzo długo i powoli, tak że zanim zdążył rozważyć słowa brata,
szybkomówna Pandora nakłoniła go do otwarcia beczki. I oczywiście
stało się nieszczęście. Ledwo podniesiono wieko, wyleciały na świat
wszystkie smutki, troski, nędze i choroby i jak kruki obsiadły biedną
ludzkość.
Prometeusz chciał teraz bogom podstępem za podstęp odpłacić.
Zabił wołu i podzielił go na dwie części: osobno złożył mięso, które
owinął skórą, oddzielnie zaś kości i nakrył je tłuszczem. Za czym
poprosił Dzeusa: „Którą część weźmiesz, będzie odtąd bogom
poświęcona”. Dzeus wybrał tę, gdzie było więcej tłuszczu, domyślając
się pod jego grubą warstwą najdelikatniejszego mięsa. Natychmiast
przekonał się, że były to same kości, okryte najgorszym tłuszczem.
Ale wyrok był niecofniony: te właśnie części zwierząt składano
w oﬁerze bogom niebieskim.
Dzeus zemścił się okrutnie. Na jego rozkaz przykuto Prometeusza do
skały Kaukazu. Co dzień zgłodniały orzeł zlatywał, by mu wyjadać
wątrobę, która wciąż odrastała. Wokoło było pusto i głucho.
Skazaniec nie słyszał głosu ludzkiego ani nie ukazywała mu się twarz

przyjazna. Palony gorącymi promieniami słońca, bez ruchu
i spoczynku, trwał Prometeusz, niby wieczny wartownik, dla którego
zawsze za późno przychodzi noc w płaszczu gwiaździstym i za późno
zorza poranku roztapia się w ciepłocie dnia. Jego próżne jęki spadały
w przepaść gór jak martwe kamienie.
Prometeusz jest jedną z najwznioślejszych postaci w mitologii – bóg,
który cierpiał przez miłość dla ludzi. Zanim do nich przemówił, byli
jak ślepcy i brodzili w mroku, nie wiedząc ani o sobie nic, ani
o świecie otaczającym, były im obce budowy kamienne, strzelające ku
słońcu, nie znali sztuki ciesielskiej. Nie umieli powiedzieć, kiedy
następuje kres zimy lub kwietnej wiosny albo jesieni bogatej w plony.
Żyli jak mrówki w ciemnych jaskiniach, aż on im pokazał, gdzie
wschodzą gwiazdy i kędy zachodzą. Dał im naukę o liczbach,
najprzedniejszą wiedzę i objawił kunszt pisma, ten skarbiec pamięci
i źródło poezji. Oswoił zwierzęta, konie zaprzągł do wozu i na słone
morze spuścił płóciennoskrzydłe statki. Dał chorym lekarstwa kojące
i wynalazł zioła, które ból usuwają. W głębi ziemi wyśledził cenne
metale i objawił, jak ze snu, lotu ptaków i głosów w przyrodzie
odgadywać przyszłość. Prometeusz w człowieku rozbudził ducha
i dał mu moc panowania nad światem.
Jan Parandowski, Prometeusz, [w:] tegoż, Mitologia: wierzenia i podania Greków i Rzymian, Warszawa 1967, s. 37–38.

Ćwiczenie 4
Wyjaśnij, jak Grecy tłumaczyli:
powstanie człowieka,
pojawienie się na świecie cierpień, chorób i trosk.

Ćwiczenie 5
Uporządkuj plan wydarzeń zgodnie z treścią mitu.
Otwarcie beczki pełnej smutków, trosk, nędzy i chorób.



Pierwsze zarzewie.



Ulepienie człowieka z gliny.



Zemsta Dzeusa.



Podstęp Dzeusa – Pandora.



Trafny wybór Dzeusa.



Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 6
Jak zmienił się człowiek stworzony przez Prometeusza po otrzymaniu ognia? Podziel
fragmenty tekstu opisujące stworzonego przez Prometeusza człowieka: na szaro zaznacz
fragmenty mówiące o człowieku przed otrzymaniem ognia, a na żółto – po otrzymaniu ognia.
szary 

żółty 

Człowiek Prometeusza był słaby i nagi. Palce miał zakończone zbyt kruchymi paznokciami, by
mu były obroną przed pazurami dzikich zwierząt. Jedynie jego postać, niepodobna do
otaczających stworzeń, była widocznym obrazem bogów. Brakowało mu tylko ich siły. Niby
mdłe zjawy senne błądzili ludzie, bezradni wobec potęg przyrody, której nie rozumieli.
Wszystkie ich czyny były nieświadome i bezładne. […]
Mądry tytan uczył ludzi umiejętnego używania ognia, sztuk i rzemiosł. […]
Zanim do nich przemówił, byli jak ślepcy i brodzili w mroku, nie wiedząc ani o sobie nic, ani o
świecie otaczającym, były im obce budowy kamienne, strzelające ku słońcu, nie znali sztuki
ciesielskiej. Nie umieli powiedzieć, kiedy następuje kres zimy lub kwietnej wiosny albo jesieni
bogatej w plony. Żyli jak mrówki w ciemnych jaskiniach, aż on im pokazał, gdzie wschodzą
gwiazdy i kędy zachodzą.
Dał im naukę o liczbach, najprzedniejszą wiedzę i objawił kunszt pisma, ten skarbiec pamięci i
źródło poezji. Oswoił zwierzęta, konie zaprzągł do wozu i na słone morze spuścił
płóciennoskrzydłe statki. Dał chorym lekarstwa kojące i wynalazł zioła, które ból usuwają. W
głębi ziemi wyśledził cenne metale i objawił, jak ze snu, lotu ptaków i głosów w przyrodzie
odgadywać przyszłość. Prometeusz w człowieku rozbudził ducha i dał mu moc panowania
nad światem.
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ciekawostka
Grecy wierzyli, że dusza człowieka siedzi w jego ciele w postaci małej laleczki widocznej
przez źrenicę oka. Dlatego też nazwali źrenicę kore – dziewczynką.
Ćwiczenie 7
Opowiedz mit o Prometeuszu na podstawie planu wydarzeń.

Ćwiczenie 8
Porozmawiajcie o Prometeuszu i wykonajcie zadania. Zaprezentujcie wyniki waszej pracy całej
klasie.
Grupa I
Zastanówcie się i zanotujcie, w jakich sytuacjach ujawniły się podane niżej cechy tytana.

Uniwersytet Wrocławski, licencja: CC 0

Grupa II
Sformułujcie zdania o Prometeuszu według wzorów:
Prometeusz był życzliwy, bo...

O mądrości Prometeusza świadczy...
Wykazał się przebiegłością, kiedy...
Niezwykłej odwagi wymagało...
Prometeusz był przewidujący i dlatego uniknął...
Można o nim powiedzieć, że był poważny, ponieważ...
Grupa III
Przedstawcie w tabeli uczynki Prometeusza, oceniając je z punktu widzenia bogów i ludzi.
Przerysujcie tabelę do zeszytów i uzupełnijcie ją.

Uczynki Prometeusza

Uczynki Prometeusza

według bogów

według ludzi

kradzież ognia

dar ognia

Grupa IV
Jaką postać biblijną przypomina Prometeusz? Uzasadnijcie w co najmniej siedmiu zdaniach.
Grupa V
Wskażcie wśród podanych słów te, które pochodzą od imienia Prometeusz. Wyjaśnijcie ich
znaczenie, korzystając ze słownika.
prometejski
ludzki
altruizm
prometeizm
promień
bunt
prom

Ćwiczenie 9
Podpisz rzeźbę cytatem (z ostatniego akapitu mitu), wyjaśniającym, kim jest Prometeusz.
Zastosuj cudzysłów.

Prometeusz w okowach
Nicolas-Sébas en Adam, Prometeusz w okowach, 1762, Muzeum w Luwrze, domena publiczna

Uzupełnij

Ćwiczenie 10
Narysuj postać Pandory obdarzonej boskimi darami.

Ćwiczenie 11
Dokończ zdanie. Jeśli imię Epimeteusz znaczy „wstecz myślący”, to Prometeusz znaczy...

Uzupełnij

Puszka Pandory

licencja: CC 0

Pandora otwiera puszkę
John William Waterhouse, Pandora otwiera puszkę, 1896, olej na płótnie, kolekcja prywatna, domena publiczna

Ćwiczenie 1
Przyjrzyj się reprodukcji obrazu Johna Williama Waterhouse’a. Jaki moment z życia Pandory
ukazał artysta? Nazwij (tutaj lub w zeszycie) sytuację przedstawioną na obrazie.

Uzupełnij

Ćwiczenie 2
Opisz postać ukazaną na obrazie. Uwzględnij:
przedstawienie postaci,
postawę ciała, gesty,
wyraz twarzy,
ubiór.

Uzupełnij

Ćwiczenie 3
Opisz „beczkę”, którą Pandora otrzymała w posagu. Uwzględnij:
kształt,
tworzywo,
kolorystykę,
usytuowanie,
przeznaczenie.

Uzupełnij

Ćwiczenie 4
Omówcie elementy tworzące nastrój obrazu. Zwróćcie uwagę na sytuację przedstawioną na
obrazie, wyraz twarzy postaci, umiejscowienie sytuacji, porę dnia, kolorystykę i światło.
Ćwiczenie 5
Uzupełnij podane związki frazeologiczne słowami: pokusa, pokuszenie, skusić.
nie móc oprzeć się
dać się
wodzić na
ulec
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 6
Wyobraź sobie, jak zmieniły się postawa ciała, gesty, wyraz twarzy Pandory w momencie,
kiedy na świat wydostały się smutki, troski, nędza i choroby. Opisz, uwzględniając uczucia
Pandory. Wykorzystaj wybrane związki frazeologiczne z poprzedniego ćwiczenia.
Ćwiczenie 7
Które z podanych przysłów lepiej oddaje przesłanie mitu? Uzasadnij swoje zdanie.

Ciekawość to pierwszy stopień do piekła.
Bez ciekawości nie ma mądrości.

Uzupełnij

Ćwiczenie 8
Pandora przypomina pierwszą kobietę biblijną. Określ podobieństwa tych dwóch postaci.

Uzupełnij

Ćwiczenie 9
Zarówno biblijna Ewa, jak i Pandora doprowadzają do znaczących zmian w życiu codziennym
ludzi. Porozmawiajcie i odpowiedzcie na pytania.
Na czym polegają te zmiany?
Kim byliby ludzie, gdyby Ewa nie zerwała jabłka, a Pandora nie otworzyła beczki?
Co ludzie stracili przez ciekawość tych dwóch kobiet, a co zyskali?

Skąd się wzięły pory roku?

Cztery pory roku: jesień, zima, wiosna i lato
leasqueaky, licencja: CC BY-SA 2.0

Ćwiczenie 1
Czy pamiętasz, z czym związana jest zmiana pór roku? Jeśli nie, znajdź na ten temat informacje
w internecie. Sporządź notatkę tutaj lub w zeszycie.

Uzupełnij

“

Wanda Markowska

Demeter i Kora
Nad brzegiem morza, na łące kwiecistej bawi się w otoczeniu nimf
Kora, córka bogini urodzaju Demeter. Zrywa czerwone maki, błękitne
dzwonki i jaskry o złotych oczach. Ze śmiechem potrząsa białą
puszystą kulą dmuchawca, patrząc, jak z wiatrem ulatuje w dal, sypie
kwietne płatki na swe warkocze, plecie wieniec z liliowej skabiozy.
Na skraj łąki wabi Korę cudnym zapachem biały kwiat narcyza. Lecz
nie tyka go Kora, pamiętna matczynej przestrogi, że kwiat to
zdradziecki, poświęcony strasznym bogom podziemia.

Ale nęci ją woń cudowna i biel przeczystych płatków. Z dna kielicha,
spośród złotych pręcików, zda się Korze, że patrzą na nią oczy
Narcyza, najpiękniejszego z myśliwców, w którym kochały się
wszystkie nimfy strumieni i drzew. Lecz Narcyz znał tylko łowy
i nawet nie spojrzał na żadną z boginek, choć nieraz wabiły go po
lasach pląsami i śpiewem. Najnieszczęśliwsza była z tego powodu
nimfa Echo, w której serce głęboko zapadła miłość do pięknego
młodzieńca. Żałosne jej skargi odbijały się echem po górach i lasach
Hellady.
Pewnego razu zmęczony polowaniem i spragniony, gdyż słońce paliło
żarem, pochylił się nad źródłem leśnym i ujrzał w wodzie swoje
odbicie. I bogini miłości, Afrodyta, na prośbę obrażonych boginek
sprawiła, że Narcyz zakochał się w sobie samym.
Zapomniał o łowach i jeleniach szybkonogich, o towarzyszach
wypraw myśliwskich i tylko całymi dniami wpatrywał się w drżącą
taﬂę źródełka. W końcu umarł z tęsknoty i miłości do swego odbicia.
Na grobie jego wyrósł kwiat o śnieżnych płatkach i cudnej woni. Od
imienia młodzieńca nazwano kwiat ten narcyzem.
Klęczy Kora na łące i rozmyśla o smutnym losie pięknego myśliwca.
Lecz coraz bardziej ją nęci czar białych płatków, drżących leciutko na
wietrze. Wreszcie, niepomna słów matki, zrywa łodygę narcyza. W tej
samej chwili ciemność zalega łąkę, złotą dotychczas od słonecznego
blasku, rozśpiewaną trelem skowrończym i roztańczoną pląsem nimf.
Ziemia rozwarła nagle swe czeluście i na rydwanie zaprzężonym
w czarne rumaki zjawił się Hades, pan podziemia.
Tylko lekki okrzyk przestrachu zdołał się wyrwać z piersi Kory
i straszny bóg porwał ją na rydwan i uniósł do swego mrocznego
królestwa cieni.
Mała boginka Kyane, rusałka wodna, przyjaciółka Kory, bawiąc się
obok córy Demeter, usłyszała jej wołanie o pomoc. Ona jedna widziała

rumaki i wóz władcy Tartaru. Bez namysłu rzuciła się pod kopyta
pędzących koni, zagradzając im drogę.
Lecz na próżno.
Rydwan wraz z Korą przeleciał szybko jak piorun i zniknął
w przepaściach ziemi. Otchłań zawarła się z powrotem, a na kwietnej
łące znów unosiła się cudowna woń narcyzów i dzwoniła skowrończa
pieśń. Nimfy igrały swawolnie na murawie, nieświadome tego, co
zaszło. Tylko Kyane siedziała smutnie na trawie, źródlaną wodą
obmywała sobie ranę na ramieniu, którą jej zadały kopyta
podziemnych rumaków, i płakała cichutko nad dolą porwanej
przyjaciółki. Z łez jej powstał strumień błękitny, zwany od jej imienia –
Kyane.
Demeter Matka, pani urodzajnych łanów i kwitnących sadów, płacze.
Łzy gorzkie padają z jej oczu bolesnych na ziemię.
Polami wśród zbóż kłosistych idzie dniem i nocą, nie znając snu ni
wytchnienia, bezradosna bogini w zgrzebnej szacie, z kłosem
poczerniałym w dłoni i szuka swej utraconej córki.
Ze szczytów gór roznieca płomienie stosów, by dać znak zbłąkanej
może w puszczy dzieweczce. Na próżno.
A gdzie przejdzie smutna Matka, tam zieleń blednie i żółknie, usycha
kwiat i kłos pszeniczny czernieje, łamią się i kruszą łodygi, dotąd
napęczniałe zielonym sokiem, a szarość, żar i pustka unoszą się nad
ziemią. Bo ziemia, czując ból Matki i jej tęsknotę za ukochaną córką,
z żalu wraz ze swą panią płacze i nie chce słuchać wesołych ptasich
świergotów ni cieszyć się wonią ziół i szumem zbóż dojrzałych do
sierpa. Wyschły źródła i błękitne jeziorka górskie zmieniły się
w błotniste kałuże. Straszna klęska nawiedziła świat.
A bolesna bogini‐Matka wciąż idzie przez ziemi obszary i daremnie
woła i szuka swojej córki.

Już stopy zranione o ostre kamienie przydrożne krwią serdeczną
znaczą jej drogę, oczy od pyłu i żaru nie widzą nic dokoła, a ona
spiekłymi od męki wargami wciąż szepce to imię jedyne: Kora...
Lecz milczy niebo bezlitosne, a ziemia spalona posuchą tylko
w szumie liści pożółkłych unoszonych wichurą powtarza jak echo –
Kora...
Pewnego dnia spotyka Matka zbolała boginię ciemności, Hekate, i za
jej radą udaje się do boga słońca, Heliosa. Wszechwidny bóg
opowiedział Demeter historię porwania Kory. Od niego też
dowiedziała się Matka, że Zeus bez jej wiedzy przyrzekł już dawno
Korę Hadesowi w zamęście i że teraz spełniły się wyroki.
Gniew szalony ogarnął Demeter, gdy dowiedziała się prawdy. A więc
to sam Zeus wyrządzić jej śmiał tak wielką krzywdę i skazać ich
dziecię na wieczne ciemności. O, nie stanie jej stopa więcej
w pałacach zdradzieckiego Olimpu.
W rozpaczy rzuca Demeter klątwę na ziemię, co pochłonęła jej
dziecię. Niech nie rodzi więcej plonów i nie złoci się urodzajem.
Niechaj spali ją żar, by się stała bezpłodna i pusta, jak pusta i samotna
jest ona, Demeter.
Na próżno ludzie przerażeni klęską składali bogom hekatomby –
ziemia dotknięta klątwą potężnej bogini nie rodziła więcej swych
owoców.
Opuściwszy boski Olimp i wziąwszy na się postać śmiertelnej
niewiasty, żyła Demeter z dala od świata, samotna w cierpieniu
i tęsknocie. Dwukrotnie wysyłał do niej Zeus swego posłańca
Hermesa z prośbą, by wrócić zechciała do swej boskiej siedziby i nie
trapiła dłużej ziemi spiekotą i głodem.
Nie drgnęła nawet jej twarz kamienna, zastygła w bólu niezmiernym.
Łzy wyżłobiły głębokie rysy na jej boskim obliczu.

Ulitowała się wreszcie boleści swej córki matka bogów Rea i za jej
namową zmienił Zeus swe srogie wyroki.
Demeter siedziała pewnego razu w swej ulubionej kryjówce, gdy nagle
stanął przed nią Hermes o stopach skrzydlatych z posłaniem od Rei.
Nadzieja wstąpiła w serce bogini i tym razem bez oporu dała się
zawieść w olimpijskie progi.
Bez słowa wchodzi bogini bolesna na salę tronową Zeusa, gdzie już
zebrani byli wszyscy bogowie. Rozgląda się wokół Demeter, szukając
wzrokiem swej córki, ale Kory nie ma wśród Olimpijczyków.
Wtedy Zeus, skinąwszy berłem pozłocistym, w te ozwał się słowa:
– Pokój niechaj zagości w twym sercu, Demeter. Wyroków moich
cofnąć nie mogę, ale postanowiłem rzecz, która stanie ci się
pociechą. Córka twa, Kora, będzie odtąd spędzać u swego małżonka,
Hadesa, trzecią część roku jako pani podziemnego królestwa –
Persefona, dwie trzecie zaś roku będziesz ją miała przy sobie.
W tej chwili na rozkaz władcy pięknooki Ganimedes,
podczaszy Zeusowy, otworzył wrota sali i w progu zjawiła się
Kora‐Persefona z wiankiem narcyzów na czole i pękiem maków
w dłoni, piękniejsza niż kiedykolwiek.
Długo trwała radość matki i córki, a i reszta bogów cieszyła się,
patrząc na ich szczęście i wzajemną miłość.
Odtąd jak ziarno rzucone w ziemię ginie Persefona‐Kora na trzecią
część roku w królestwie cieni, by potem podwójną radością
wynagrodzić matce jej tęsknotę.
Demeter, uszczęśliwiona postanowieniem Zeusowym, zdjęła klątwę
z ziemi i wnet odżyła ona tysiącem strumieni, zakwitła bielą sadów
i zielenią drzew, zapachniała miętą i macierzanką, rozszumiała się
lasem złocistych zbóż.

Od owego czasu co roku na wiosnę Ziemia‐Demeter stroi się w szaty
radosne na powitanie swej córki, a późną jesienią, gdy ją ma utracić,
płacze deszczem i szarugą nad swą dolą.
Wanda Markowska, Demeter i Kora, [w:] tejże, Mity Greków i Rzymian, Warszawa 1994, s. 240–243.

Ćwiczenie 2
Opowiedz fragment mitu, który był inspiracją dla autora obrazu „Echo i Narcyz”.

Echo i Narcyz
John William Waterhouse, Echo i Narcyz, 1903, Walker Art Gallery, domena publiczna

Ćwiczenie 3
Zacytuj – tutaj lub w zeszycie – fragment tekstu, do którego odnoszą się sytuacje
przedstawione na poniższych płaskorzeźbach.

Persefona i Hades w podziemiach
Persefona i Hades w podziemiach, 480-450 p.n.e, Muzeum Narodowe, Calabria (Włochy), licencja: CC 0

Demeter i Persefona
Demeter i Persefona, 480-450 p.n.e., Muzeum Narodowe, Calabria (Włochy), licencja: CC 0

Uzupełnij

Ćwiczenie 4
Wytłumacz, co łączy Korę z Pandorą i biblijną Ewą.
Ćwiczenie 5
Jak brzmiała przestroga matki? Zacytuj fragment tutaj lub w zeszycie.
Dlaczego Kora nie posłuchała matki?

Uzupełnij

Ćwiczenie 6
Znajdź w micie pt. „Demeter i Kora” poetyckie synonimy podanych słów.
Wyraz

Poetycki synonim

Podpowiedź

konie

Ziemia rozwarła nagle swe
czeluście i na rydwanie
zaprzężonym w czarne…

kusi

Na skraj łąki…

kusi

Lecz coraz bardziej ją…

bawiły się

Nimfy…

otworzyła się

Ziemia… nagle swe…

ubiera się

Od owego czasu co roku na
wiosnę Ziemia-Demeter …
radosne

twarz

Łzy wyżłobiły głębokie rysy
na jej boskim…

żółtych

Z dna kielicha, spośród…

niebieskie

Wyschły źródła i… jeziorka

białych

Na grobie jego wyrósł kwiat
o…

Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 7
Nazwij uczucia – tutaj lub w zeszycie – które przeżywały: Kora, Kyane i Demeter w podanych
sytuacjach.
„na łące kwiecistej bawi się w otoczeniu nimf Kora”,
„Na skraj łąki wabi Korę cudnym zapachem biały kwiat narcyza”,
„Klęczy Kora na łące i rozmyśla o smutnym losie pięknego myśliwca”,
„Ziemia rozwarła nagle swe czeluście i na rydwanie zaprzężonym w czarne rumaki zjawił
się Hades”,
„Tylko Kyane siedziała smutnie na trawie, źródlaną wodą obmywała sobie ranę na
ramieniu, którą jej zadały kopyta podziemnych rumaków, i płakała cichutko nad dolą
porwanej przyjaciółki”,
„Demeter-Matka [...] płacze. Łzy gorzkie padają z jej oczu bolesnych na ziemię”,
„Polami wśród zbóż kłosistych idzie dniem i nocą, nie znając snu ni wytchnienia,
bezradosna bogini w zgrzebnej szacie, z kłosem poczerniałym w dłoni i szuka swej
utraconej córki”,
„Już stopy zranione o ostre kamienie przydrożne krwią serdeczną znaczą jej drogę, oczy od
pyłu i żaru nie widzą nic dokoła, a ona spiekłymi od męki wargami wciąż szepce to imię
jedyne: Kora...”.

Uzupełnij

Ćwiczenie 8
Wyszukaj w tekście nazwy uczuć, które przeżywała Demeter, i zapisz je wraz z określeniami
(np. ból niezmierny) w dwóch kolumnach.

Utrata córki

Odzyskanie córki

Ćwiczenie 9
Wskaż odpowiednie cytaty opisujące:
– wygląd stóp, oczu i warg Demeter podczas poszukiwania córki – kolor szary;
– uczucia ziemi, jednoczącej się z bolesną Matką-Demeter – kolor żółty.
szary 

żółty 

A gdzie przejdzie smutna Matka, tam zieleń blednie i żółknie, usycha kwiat i kłos
pszeniczny czernieje, łamią się i kruszą łodygi, dotąd napęczniałe zielonym sokiem, a
szarość, żar i pustka unoszą się nad ziemią.
Bo ziemia, czując ból Matki i jej tęsknotę za ukochaną córką, z żalu wraz ze swą panią płacze i
nie chce słuchać wesołych ptasich świergotów ni cieszyć się wonią ziół i szumem zbóż
dojrzałych do sierpa.
Wyschły źródła i błękitne jeziorka górskie zmieniły się w błotniste kałuże. Straszna
klęska nawiedziła świat.
A bolesna bogini-Matka wciąż idzie przez ziemi obszary i daremnie woła i szuka
swojej córki.
Już stopy zranione o ostre kamienie przydrożne krwią serdeczną znaczą jej drogę, oczy od
pyłu i żaru nie widzą nic dokoła, a ona spiekłymi od męki wargami wciąż szepce to imię
jedyne: Kora...
Lecz milczy niebo bezlitosne, a ziemia spalona posuchą tylko w szumie liści pożółkłych
unoszonych wichurą powtarza jak echo – Kora...
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 10
Jakich argumentów mogła użyć Rea, aby nakłonić Zeusa do zmiany srogich wyroków?
Sformułuj trzy.
Argumenty matki bogów, Rei:

Uzupełnij

Ćwiczenie 11
Opowiedz z punktu widzenia Kyane historię porwania Kory.
Ćwiczenie 12
Wytłumacz, z czego wynika, zdaniem starożytnych Greków, powtarzalność pór roku.

Uzupełnij

Ćwiczenie 13
Porozmawiajcie. Jak myślicie, czy starożytni Grecy byliby w stanie doświadczalnie ustalić, skąd
się biorą pory roku? Dlaczego? Czy już wiecie, dlaczego stworzyli mit o porach roku?
Uzasadnijcie swoje odpowiedzi.

Syzyfowa praca

Ruiny świątyni Ateny w Delfach w Grecji
Luarvick, licencja: CC BY-SA 3.0

Wyrażenie syzyfowa praca ma dwa znaczenia. Dosłowne i przenośne. W dosłownym
znaczeniu to praca Syzyfa, a w przenośni? Dowiecie się tego, kiedy przeczytacie mit
o Syzyﬁe.
Ćwiczenie 1
Przeczytaj mit o Syzyﬁe. Zwróć uwagę na to, dlaczego Syzyf wyjawił boską tajemnicę.

“

Wanda Markowska

Syzyf
Syzyf był władcą pięknego Koryntu. Był to gród potężny i bogaty;
w porcie uwijały się statki ze wszystkich, najdalszych nawet krain [...].
Wspaniałe ogrody, tarasy, przestrzenne barwne świątynie bogów
zdobiły miasto Syzyfa. Żoną jego była Merope.
Bogowie lubili bardzo króla Koryntu i nie skąpili mu swych łask.
Zapraszali go nawet od czasu do czasu na Olimp, do swojej podniebnej
siedziby. Żył król Syzyf długie lata szczęśliwie w zdrowiu i radości,
zawsze rześki i młody mimo podeszłego wieku, gdyż ambrozja
i nektar – pokarm boski, który nieraz spożywał na ucztach
z niebianami – przydawały mu sił i chroniły od znużenia starości.

I byłby tak żył pod promieniami łaskawości Olimpijczyków jeszcze
długo, gdyby nie jego zbytnia gadatliwość i pyszałkowatość.
Lubił się on nadmiernie chwalić swoją przyjaźnią i zażyłością
z bogami i często przy ucztach opowiadał przyjaciołom cuda
o rozmowach i zamierzeniach Olimpijczyków, plotkował o ich
miłostkach i słabostkach. Czasami nawet, by się popisać przed
swoimi przyjaciółmi, pozwalał sobie na większe zuchwalstwa.
Oto, będąc na uczcie na Olimpie, kradł cichaczem trochę nektaru
i ambrozji i później częstował nimi swych . Bogowie, choć widzieli
jego sztuczki, jednak mieli do niego słabość i patrzyli na to przez
palce. Wybaczali mu nawet jego plotkarstwo.
Ale pewnego razu po jakiejś uroczystości na Olimpie wyprawił Syzyf
u siebie w pałacu wspaniałą ucztę i tam przy winie wypaplał jakąś
ważną tajemnicę boską, o której się dowiedział na Zeusowym dworze.
Teraz już się przebrała miara pobłażania ze strony niebian. Syzyf
stracił ich łaskę i za swoją winę musiał odpokutować śmiercią. Ale nie
chciał poddać się losowi, on, co za życia próbował już rozkoszy
niebiańskich. Umierając tedy, chytry król nakazał swej małżonce, by
nie wyprawiała mu pogrzebu. Ciało jego, nieprzybrane kwiatami
i niepogrzebane, bez świętego obola w ustach leżeć miało pod
murem korynckiego pałacu. Całe miasto potępiło złą królową, która
nie spieszy się z wypełnieniem swego świętego obowiązku względem
zmarłego małżonka.
Tymczasem Syzyf jękami i płaczem napełnił całe podziemne
królestwo. Błąkał się jak cień w pobliżu Charonowej łodzi i żalił się na
złą żonę, a łzy jak groch płynęły mu po twarzy. Gdy Charon zapytał go
o przyczynę rozpaczy, wtedy Syzyf głosem przerywanym od łkań
opowiedział swoją żałosną historię, jak to bezbożna małżonka
zapomina o swej powinności i nie chce sprawić mu pogrzebu, jak
ciało jego poniewiera się gdzieś pod płotem, jak bardzo jest biedny

i poniżony, że nie ma nawet obola na opłacenie przewozu przez
Styks.
Jęki i narzekania Syzyfa doszły w końcu do uszu Hadesa i Persefony.
Znali go oni dobrze ze wspólnych biesiad na Olimpie i teraz żal im się
zrobiło dawnego ulubieńca. Wezwali go tedy do siebie
i dowiedziawszy się o jego nieszczęściu, pozwolili mu wrócić na
ziemię pod opieką Tanatosa, boga śmierci, aby mógł nakłonić złą
żonę do sprawienia mu należnego pogrzebu.
Przebiegły Syzyf z wybuchem wdzięczności rzucił się do stóp
władcom Tartaru i natychmiast wyruszył w drogę na ziemię.
Na ziemię, na ziemię, do słońca i wina, do życia i wesela!
Gdy tylko przybył do pałacu w Koryncie, natychmiast kazał związać
mocno bożka śmierci i wtrącić go do ciasnego, wilgotnego lochu
w podziemiach zamkowych.
Siedział tak biedny Tanatos długie lata w zamknięciu, a Syzyf
tymczasem żył sobie i żył. A wraz z nim i inni ludzie na ziemi nie
zaznali w tym czasie ni chorób, ni śmierci. Ród ludzki rozplenił się
wtedy jak nigdy przedtem i potem, a śmiech, zdrowie i szczęście
panowały na całym świecie.
Aż kiedyś przypomniał sobie Hades o Syzyﬁe. Przywołuje Charona
i pyta, czy przewoził już króla Koryntu na drugą stronę Styksu. A gdy
starzec przecząco potrząsnął głową, każe władca zawołać Tanatosa.
Przeszukano cały Hades, lecz nigdzie nie znaleziono ani czarnego
bożka, ani Syzyfa. Wtedy posłał Hades Hermesa na ziemię, by
odszukał zaginionych. Wiatronogi bóg nietrudne miał zadanie. Zastał
Syzyfa przy uczcie na tarasie korynckiego pałacu. Pod boskim
wzrokiem Hermesa zmieszał się chytry starzec i przyznał do winy.
Hermes uwolnił z więzów i wieloletniej niewoli Tanatosa. Rozpostarł
syn Nocy swe czarne skrzydła zwinięte od tak dawna i milcząc,

pofrunął na królewski dwór. Pierwszy uczuł chłodne muśnięcie sam
Syzyf, potem zaś wszyscy jego dworzanie i towarzysze. A potem
Korynt i Peloponez, i Grecję całą zmroziło tchnienie śmierci.
A Syzyf? Co się z nim stało po śmierci?
Ciężko go ukarali bogowie.
W podziemiach Hadesu zgięty wpół toczy przed sobą wielki odłam
skały. Musi go wtoczyć na wysoką górę. Pręży się grzbiet
nieszczęśnika, nabrzmiałe węzły żył występują na jego ramionach,
krew uderza do głowy i brak mu już tchu w zdyszanych płucach. Ale
już niedaleko szczyt. Tam odpocznie. Lecz nagle tuż przed
wierzchołkiem góry głaz wymyka mu się z rąk i spada w dół.
Tak wciąż musi biedny Syzyf zaczynać od początku swą pracę
daremną i znoić się w próżnym wysiłku. A trwać to ma bez końca,
przez wieczność całą.
Wanda Markowska, Syzyf, [w:] tejże, Mity Greków i Rzymian, Warszawa 1994, s. 263–265.

Ćwiczenie 2
Jaki charakter ma Syzyf? Zapisz swoje spostrzeżenia tutaj lub w zeszycie.

Uzupełnij

Ćwiczenie 3
Przygotujcie się do ustnej prezentacji postaci Syzyfa. Na podstawie mitu:
nazwijcie cechy charakteru Syzyfa;
powiedzcie, w jaki sposób sprawował władzę;
wymieńcie, jakie cechy charakteru króla przyczyniły się do jego zguby;
wyjaśnijcie, za co Syzyf został ukarany śmiercią, a za co skazany na bezustanną pracę;
wśród podanych nazw uczuć wskażcie te, które nazywają emocje Syzyfa, w chwili gdy
„tuż przed wierzchołkiem góry głaz wymyka mu się z rąk i spada w dół”: zadowolenie,

rozpacz, ulga, niepokój, żal, smutek, gniew, pokora, złość, rozczarowanie, spokój,
nadzieja, cierpienie. Uzasadnijcie swoje zdanie;
Ćwiczenie 4
Przyglądnij się obrazowi Tycjana i wskaż fragment tekstu, który może być opisem tego dzieła.

Syzyf
Tycjan, Syzyf, 1548–1549, olej na płótnie, Muzeum Prado, Madryt (Hiszpania), licencja: CC 0

Ćwiczenie 5
Zacytuj fragment mitu pt. „Syzyf”, który wyjaśnia przenośne znaczenie związku
frazeologicznego syzyfowa praca.
Ćwiczenie 6
Wytłumacz w imieniu Syzyfa, co doprowadziło go do pracy bez końca.
Ćwiczenie 7
Zapisz wypowiedź Syzyfa, która przekonała Hadesa i Persefonę, aby pozwolili królowi Koryntu
wrócić na ziemię pod opieką syna Nocy – Tanatosa.

Uzupełnij

Ćwiczenie 8
Napisz plan wydarzeń do mitu o Syzyﬁe.

Ćwiczenie 9
Wyszukajcie (np. w słowniku wyrazów obcych, w mitologii) podane postacie, ich złe uczynki
i kary, na jakie zostały skazane, aby odpokutować swoje winy. Zapisz notatkę w formie tabelki.

Postacie

Zły postępek

Kara

Tantal

Danaidy

Niobe

Ćwiczenie 10
Wyjaśnij na podstawie wiadomości ze słownika frazeologicznego znaczenie związków
wyrazowych. Zapisz odpowiedzi tutaj lub w zeszycie.

męki Tantala – …
praca Danaid – …

Uzupełnij

Marzenia o lataniu

Skrzydło orła bielika
Conty, licencja: CC BY-SA 3.0

Ludzie od wieków zazdrościli ptakom i marzyli o lataniu. Sen o lataniu to jedno
z najpopularniejszych marzeń sennych. Leonardo da Vinci, renesansowy artysta
i konstruktor, już ponad pół tysiąca lat temu stworzył projekty maszyn latających. Jednak
marzenie mogło się spełnić dopiero na początku XX wieku.
Ćwiczenie 1
Wymieńcie wynalazki, które umożliwiły ludziom opanowanie przestworzy.
Jaki związek z rozwojem lotnictwa mają Leonardo da Vinci i bracia Wright? Jeśli nie
wiecie, poszukajcie informacji na ten temat w internecie.



Ornitopter
Leonardo da Vinci, Ornitopter, domena publiczna

Ćwiczenie 2
Jak dziś można realizować marzenia o lataniu? Zapisz swoje spostrzeżenia tutaj lub w zeszycie.

Uzupełnij

“

Jan Parandowski

Dedal i Ikar
Tymczasem Minos panował na Krecie. Był to rozumny król, który
swoją potęgę umiał rozszerzyć bez podbojów, jedynie przez
umiejętne współżycie z innymi krajami, skąd ciągnął zyski rozległym
handlem. Miał wielką ﬂotę i był prawdziwym władcą mórz. Nie było
jednak szczęścia w jego domu. Jego żona, Pazyfae, urodziła dziecko,
które miało kształt byka i człowieka. Ten syn szkaradny wyrósł na
groźnego potwora i nazwano go Minotaurem. Król, obawiając się, aby
straszydło nie szkodziło jego poddanym, postanowił je zamknąć

w jakimś bezpiecznym miejscu. W tym celu wybudowano wspaniały
gmach, labirynt, o niezliczonej liczbie pokoi, z których gmatwaniny
Minotaur wyplątać się nie mógł. [...]
Budowę labiryntu prowadził Ateńczyk Dedal [...]. Był on mistrzem we
wszystkich sztukach. Miasta zamawiały u niego posągi bogów
i bohaterów i ludzie zjeżdżali się z daleka, na uroczyste święta, aby
podziwiać kunszt tego artysty, o którym mówiono, że umie w drzewo
lub kamień tchnąć duszę żywą, tak iż ma się wrażenie, jakby postacie
jego ruszały się, chodziły, patrzyły. W niektórych świątyniach kapłani
przywiązywali jego statuy łańcuchami w obawie, żeby nie uciekły. [...]
Wynalazł mnóstwo rzeczy pożytecznych, np. świder, grundwagę. Król
kochał go tak bardzo, że nie chciał się z nim rozstać nawet wtedy, gdy
Dedal, trapiony tęsknotą za ojczyzną, usilnie prosił o pozwolenie
wyjazdu. Król nie pozwolił. Miał w tym trochę słuszności, gdyż Dedal
zbyt długo był jego powiernikiem i zbyt dobrze znał różne tajemnice
państwowe: taki człowiek za granicą mógł łatwo stać się
niebezpieczny.
Wówczas Dedal wymyślił nowy i niesłychany sposób ucieczki. Z piór
ptasich, sklejonych woskiem, sporządził olbrzymie skrzydła dla siebie
i dla swego syna, Ikara. Obaj przytwierdzili sobie skrzydła do ramion,
a zanim ruszyli w drogę, rzekł ojciec do syna: „Pamiętaj, synu, żebyś
zawsze latał środkiem, między morzem a niebem. Nie wolno ci zbyt
wysoko szybować, gdyż gorąco promieni słonecznych roztopi wosk,
który spaja skrzydła; ani nie zlatuj zbyt nisko, aby wilgocią wody nie
nasiąknęły pióra”.
Dedal leciał pierwszy i pokazywał drogę synowi. Rybak, który zakładał
sieci wśród sitowia, pasterz idący za swymi trzodami,
oracz postępujący za pługiem – wszyscy podnosili zdziwione oczy ku
niebu, gdzie w obłokach szybowali ci dwaj niezwyczajni latawcy.
Zdumienie ogarnęło ludzi na widok czarodzieja, który ptakom wydarł
tajemnicę lotu i pokonał powietrze, dotychczas niedostępne dla

mieszkańców ziemi. Minęli wkrótce wyspę Samos, Paros i . Lecz Ikar,
uniesiony zachwytem nad potęgą wynalazku, zapomniał
o przestrogach ojca i coraz wyżej wzbijał się w błękitne przestworza.
I wówczas stało się to, co przewidział Dedal. Pod wpływem żaru
słonecznego wosk stopniał i pióra, jedno po drugim, zaczęły opadać.
Ikar, jak gromem rażony, runął z wysokości na ziemię i zabił się na
miejscu. Po długich poszukiwaniach odnalazł ojciec żałosne szczątki
syna. Wyspę, na którą spadł Ikar, nazwano Ikarią, a morze dookoła
niej – Morzem Ikaryjskim. [...]
Dedal pochował syna, a sam udał się w dalszą drogę.
Jan Parandowski, Dedal i Ikar, [w:] tegoż, Mitologia: wierzenia i podania Grekow i Rzymian, Warszawa 1967, s. 75.

Ćwiczenie 3
Przyporządkuj podane tytuły właściwym akapitom tekstu.
„Samotna podróż”
„Zbudowanie skrzydeł”
„Talent Dedala”
„Panowanie Minosa”
„Tragiczny lot”
Ćwiczenie 4
W jaki sposób Dedal i Ikar zrealizowali odwieczne marzenie ludzkości?

Ćwiczenie 5
Uzupełnij tekst notatki o Dedalu i Ikarze.
Ikar – postać

, syn Ateńczyka

, konstruktora pierwszych

tak zafascynowany możliwościami
i runął z

swojego ojca, że zapomniał o jego przestrogach

na ziemię. Zginął na miejscu. Wyspę, na którą spadł Ikar, nazwano

, a morze dookoła niej –
Dedala

. Ikar był

współczesną

wynalazku

sandałów

Ikaryjskim.
mitologiczna
samolotu

Kretą
Morzem

Ikarią

Oceanem

Syzyfa

skrzydeł

wysokości

Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 6
Dopasuj właściwe określenia do postaci.
Dedal
przezorny

dojrzały

lekkomyślny

młody

brawurowy

Ikar

nieostrożny

rozważny

beztroski

skuteczny

rozsądny

doświadczony
zafascynowany
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 7
Złoty środek to średni stopień między dwiema ostatecznościami; miara, umiar, umiarkowanie
– podaje słownik języka polskiego.
Wyjaśnij na czym polega związek wyrażenia złoty środek z mitem o Dedalu i Ikarze. Użyj
określeń: brawura, fascynacja.

Ćwiczenie 8
Zapisz – tutaj lub w zeszycie – swoją deﬁnicję wyrażenia ikarowy lot, a następnie porównaj ją
z tą, która znajduje się w słowniku frazeologicznym.

Uzupełnij

Ćwiczenie 9
Przyjrzyj się obrazowi Herberta Jamesa Drapera pt. „Opłakiwanie Ikara”, a następnie
odpowiedz na pytania:
Kim jest postać centralna przedstawiona na obrazie Herberta Jamesa Drapera?
Co ułatwiło ci zidentyﬁkowanie tej postaci?
Jakie uczucia wyrażają postawy ciała postaci przedstawionych na obrazie? Opisz.

Opłakiwanie Ikara
Herbert James Draper, Opłakiwanie Ikara, 1898, domena publiczna

Ćwiczenie 10
Przygotujcie w kilkuosobowych grupach kilka fragmentów utworów muzycznych, które
będą ilustracją wybranych wydarzeń mitu o Dedalu i Ikarze, np. spokojny lot ojca i syna,
zachwyt i upojenie lotem Ikara, upadek i śmierć.
Wysłuchajcie przygotowanych przez wszystkie grupy zestawów.
Wybierzcie najciekawsze fragmenty ilustrujące kolejne wydarzenia mitu.
Ćwiczenie 11
Wyobraź sobie, że jesteś Ikarem i z zachwytem spoglądasz na świat z góry. Zapisz – tutaj lub
w zeszycie – swoje myśli i przeżycia w kilku zdaniach tak, aby oddać silne emocje. Pamiętaj
o zdaniach urwanych, wykrzyknikach, równoważnikach zdań.

Uzupełnij

Ćwiczenie 12
Odczytaj z rozsypanych liter nazwy bogów greckich, którzy mieli skrzydła.

Uniwersytet Wrocławski,

Ćwiczenie 13
Narysuj labirynt „o niezliczonej liczbie pokoi, z których gmatwaniny Minotaur wyplątać się
nie mógł”.
Znajdź i przeczytaj mit o Ariadnie i Tezeuszu.
Wyjaśnij powiedzenia: nić Ariadny , po nitce do kłębka, znaleźć się w labiryncie.

Los pokierował inaczej

John William Waterhouse, Ulisses i syreny, 1891, olej na płótnie, domena publiczna

Ćwiczenie 1
Wyjaśnij, posługując się słownikiem języka polskiego, mitologizmy, czyli związki wyrazowe
związane z mitologią.

pięta Achillesa
koń trojański
jabłko niezgody
Ćwiczenie 2
Przeczytaj mit o tułaczce Odyseusza. Zwróć uwagę na największe trudności, jakie musiał
pokonać na drodze do domu.

Jan Parandowski

Tułaczka Odyseusza

“

Kiedy wybuchła wojna, Odyseuszowi piękna Penelopa właśnie
urodziła syna. Kołysać dziecko, słyszeć jego pierwsze gaworzenie,
brać je na ręce i nieść do dziadka Laertesa, siedzieć w cieniu drzew
i patrzeć na żonę karmiącą niemowlę, […] urządzić biesiadę
z przyjaciółmi, […] posłuchać pieśni wędrownego śpiewaka […] –
w takich codziennych, zdrowych radościach zamykał się krąg
wszystkich jego pragnień. Wojna, odbierająca mu to wszystko nagle
i gwałtownie, odrzucająca go w strony obce i dalekie – wydawała mu
się potworną niesprawiedliwością. Z początku udawał szaleńca, aby
nie pójść. Ale podstęp wykryto.
Porzucając żonę i syna Telemacha, obiecywał jak najrychlej powrócić.
Tymczasem lata mijały, a wojna trwała. Gdy wreszcie Troja padła, nie
było w całym obozie greckim człowieka, który by gorliwiej sposobił
się do drogi. Odyseusz był przekonany, że najdalej za dwa tygodnie,
licząc konieczne postoje i nieoczekiwane przeszkody – dobije do
brzegów Itaki. Los pokierował inaczej.
Na morzu srożyła się burza. Huragan połamał maszty i poszarpał
żagle. W jakiejś przypadkowej przystani znalazło się schronienie,
gdzie naprawiano uszkodzone okręty. Przepłynęli całe Morze
Egejskie, gdy nagle zerwał się wicher i zaniósł statki Odyseusza ku
nieznanym wybrzeżom. Był to kraj Lotofagów. Zamiast zboża rosły
tam łany lotosów o smaku tak wybornym, że kto skosztował owego
czarodziejskiego ziela, nie chciał już wracać do ojczyzny. Kilku
towarzyszy Odyseusza zjadło parę lotosów i musiano ich gwałtem
zabrać na pokład, bo wydzierali się i krzyczeli, że zostaną.
Żeglując po Morzu Sycylijskim, przybiły statki Odyseusza do ziemi ze
wszech miar urodzajnej, na której wypasały się nieprzeliczone stada
kóz i owiec. Wszystko to należało do cyklopów, olbrzymów o jednym
oku w środku czoła. Najpotężniejszy wśród nich był Polifem, syn
Posejdona. Odyseusz wziął dwunastu towarzyszy, bukłak wybornego
wina, trochę zapasów i ruszył w głąb kraju, chcąc poznać obyczaje
dziwnych mieszkańców. Pieczara, w której mieszkał Polifem, była

pusta: gospodarza nie było w domu. Weszli tedy i czekali. Przyszedł
dopiero pod wieczór. Na jego widok struchlały im serca. Był wielki jak
góra. Zapędził trzodę do pieczary, a wejście zamknął głazem tak
ogromnym, że dwadzieścia cztery woły nie ruszyłyby go z miejsca.
Wydoił kozy i owce, rozpalił ognisko i przy świetle ujrzał w kącie
gromadkę ludzi. Odyseusz powiedział, że nazywa się: Nikt, ale on nie
słuchał, tylko porwał dwóch, rozszarpał na kawałki i zjadł. Tak mu
smakowało, że szpik z kości wysysał. Na śniadanie zjadł znowu dwóch
i obiecał Odyseuszowi – nazywał go: Nikt – że go sobie na ostatek
zachowa.
Syn Laertesa odparł, że umie ocenić ten zaszczyt, i poczęstował
olbrzyma kubkiem starego wina. Polifem nigdy nie pił nic równie
doskonałego. Kazał sobie jeszcze raz nalać i pił, aż go odeszła
przytomność i runął powalony snem bezwładnym. Odyseusz rozpalił
ogień, włożył doń tęgi kół z drzewa oliwnego, a gdy się drzewo zajęło,
wraził rozżarzoną głownię w oko Polifema. Oślepiony cyklop ryczał
z bólu, aż drżały ściany pieczary. Lecz nie mógł pochwycić ani
Odyseusza, ani jego towarzyszy, którzy zwinnie uciekali po
zakamarkach jaskini. Wtedy siadł przy wyjściu i czekał. Tymczasem
chytry król Itaki obmyślił nowy podstęp. Przywiązał siebie
i towarzyszy pod brzuchami baranów i tak razem z trzodą wymknął
się z więzienia.
Na koniec przekonał się Polifem, że zdrajca uszedł. Zwołał swoich
ziomków, olbrzymich jak sam cyklopów, i prosił, żeby go pomścili.
Oni zaś pytali, kto mu oko wypalił; „Nikt! Nikt” – krzyczał Polifem, bo
tak mu się Odyseusz przedstawił pierwszego dnia. Ale wszyscy
myśleli, że cyklop oszalał: mówi, że nikt mu oka nie wypalił,
a jednocześnie wzywa pomocy. I odeszli do swoich domów. Odyseusz
zdążył wsiąść na okręty, a odbijając od brzegu, zaczął się przechwalać:
„Słuchaj, cyklopie, jeśli ktokolwiek zapyta, kto cię oślepił, powiedz:
ten, co zburzył Troję, syn Laertesa!”. Było to w złej chwili
powiedziane. Polifem stanął na wybrzeżu i zaczął się modlić do ojca

swego: „Usłysz mnie, Posejdonie, władco ziemi błękitnogrzywy, jeślim
ja twój syn, a ty moim ojcem, spraw, aby Odys grodoburca nie wrócił
do domu. A jeśli mu przeznaczone wrócić do ziemi ojczystej, niechaj
późno przybędzie i w nędzy, straciwszy wszystkich towarzyszy, na
cudzym okręcie, a w domu niech go spotka niedola”. Usłuchał go
Posejdon i klątwa Polifema miała się spełnić co do słowa.
Zawinąwszy do wyspy Eolii, zjednał sobie Odyseusz Króla Wiatrów,
Eola, który tak go polubił, że na odjezdnym dał mu miech skórzany,
gdzie były zamknięte wszystkie wiatry. Odyseusz mógł teraz
spokojnie płynąć do domu, wypuściwszy z worka tylko wiatry
pomyślne. […] Ale gdy usnął w nocy, towarzysze zebrali się i jęli radzić
o tym tajemniczym miechu, w którym domyślali się wielkich skarbów.
Wreszcie postanowili się przekonać. Ledwo worek rozwiązali,
wyleciały srogie wiatry, porwały okręty i zapędziły je na dalekie
przestwory morza.
Zaczął się nowy okres tułaczki. Po tygodniu dopłynęli do jakiejś
wygodnej przystani, gdzie Odyseusz uwiązał statki, a sam wdrapał się
na szczyt najbliższego wiszaru. […] Posłano na zwiady dwóch ludzi,
którzy rychło przedarli się przez las do […] miasta. W pierwszym
domu, do którego weszli, mieszkał król potężnego ludu Lajstrygonów,
a był to okrutny olbrzym. Porwał jednego z przybyszów i zjadł na
surowo. Drugi uciekł, co miał sił, bo mu ten dom zapachniał pieczarą
Polifema. Odyseusz nie zdążył przysposobić okrętów do drogi, gdy na
wybrzeżu zaroiło się od dzikich Lajstrygonów. Potworne głazy, gęsto
jak grad, sypały się na okręty biednego tułacza, niosąc śmierć
załodze, łamiąc maszty, gruchocąc kadłuby, które nasiąkały wodą
i tonęły. Ocalał tylko statek Odyseusza: jedenaście innych, wraz z całą
zdobyczą trojańską, pochłonęło morze.
Okręt Odyseusza wymagał naprawy, ludzie potrzebowali wytchnienia
i posiłku. Przybili więc do wyspy, która wydała im się niezamieszkaną.
Lecz doświadczenie nakazywało ostrożność. Podzielili się zatem na
dwa oddziały. Odyseusz z połową załogi został na statku, a reszta,

dobrze uzbrojona, poszła w głąb lądu. Niedaleko wybrzeża,
w prześlicznej dolinie wyścielonej miękką trawą stał godny zamek
z ciosowego kamienia. Wokół przechadzały się oswojone lwy i wilki.
Z pałacu słychać było słodkie śpiewanie. Był to głos pani tej ziemi,
córki Słońca, uroczej czarodziejki Kirke. Dojrzawszy gości w progu,
przerwała robotę na krosnach, wyszła do nich i zaprosiła na pokoje.
Dała im jeść i pić, a kiedy swój głód nasycili, wypędziła ich różdżką do
obory. Wówczas spostrzegli, że czarownica zamieniła ich w świnie.
Jeden z nich zdołał uciec w postaci ludzkiej i przybiegłszy do okrętu,
opowiedział przygodę, Odyseusz wziął miecz i sam poszedł do
pałacu. W drodze spotkał Hermesa, który mu dał ziele
zabezpieczające przed czarami. Kirke nakarmiła i napoiła syna
Laertesa, a widząc, że mu nie szkodzi posiłek przyrządzony na ziołach
czarodziejskich, chciała go dotknąć swą różdżką. Lecz on skoczył ku
niej z mieczem. Czarownica padła na kolana i prosiła o przebaczenie.
Wróciła jego towarzyszom kształt ludzki, a była taka łagodna
i kochająca, że Odyseusz rok przesiedział w jej gościnnym odtąd
pałacu. A kiedy odjeżdżał, Kirke objawiła mu, że z woli bogów musi
udać się na najdalsze krańce zachodu, gdzie jest wejście do
podziemia, wywołać duszę wróżbity Tejrezjasza i wziąć od niego rady
na dalsze życie.
Długo żeglował, zanim dotarł do mrocznej krainy Kimeryjczyków,
którzy nigdy słońca nie widzą. A gdy w końcu przybył do miejsca
oznaczonego przez Kirke, wyciągnął statek na brzeg i wraz
z towarzyszami poszedł do gaju Persefony, gdzie było wejście do
podziemia. Mieczem wykopał dół w ziemi, […] najpierw lał miód
i mleko, potem wino, wreszcie wodę, zmieszaną z odrobiną mąki.
Wybrał kilka czarnych owiec, a poderżnąwszy im gardła, krew
wypuścił do oﬁarnego dołu. Zapach świeżej krwi zwabił błędne dusze
zmarłych, które poczęły zlatywać się niby muchy. […] Ale Odyseusz
odpędzał je mieczem, czekając na Tejrezjasza. Przyszedł na koniec,
podpierając się złotym berłem, i napojony krwią, wróżył.

Przepowiedział mu dalszą tułaczkę i powrót do ojczyzny, a potem
rzekł: „I znowu musisz pójść na morze i wędrować wciąż dalej i dalej,
póki nie spotkasz takiego ludu, który nigdy nie widział morza i nie
wie, co znaczy okręt albo wiosło, i nie używa soli. […] Wtedy wbij
wiosło w ziemię, złóż oﬁarę Posejdonowi i wracaj do ojczyzny. Tam,
u kresu szczęśliwej starości w twym państwie kwitnącym, oczekiwać
będziesz słodkiej śmierci, która do ciebie wyjdzie z morza”. […]
Wracał tą samą drogą, którą odbył w tamtą stronę, jadąc do podziemi
z wyspy, gdzie mieszkała Kirke. Raz jeszcze odwiedził swą
przyjaciółkę, otrzymał od niej zapasy w jadle i napoju i cenne rady, jak
wymijać niebezpieczeństwa dalszej podróży. Pomyślny, łagodny wiatr
zaniósł okręt Odyseusza do wyspy syren. Król Itaki wiedział, co mu
grozi. Syreny były to stwory morskie, do pół ciała piękne panny,
resztę miały upierzoną jak u ptaka. Zakrzywionymi szponami
trzymały się skał nadwodnych i trzepotały skrzydłami. Miały głos tak
cudny, że kto je posłyszał, odkładał wiosło i zapominał o falach.
Wtedy prądowiny znosiły łódź ku wyrwom, między rafy, i rozbijały.
Na wyspie syren bielały niezliczone kości zatopionych żeglarzy. Aby
towarzysze nie ulegli czarowi syreniego śpiewu, zalepił im Odyseusz
uszy woskiem.
Sam zaś kazał się przywiązać do masztu mocnymi powrozami:
„Gdybym płakał, gdybym się rwał, gdybym was prosił, żebyście zdjęli
ze mnie więzy – nie słuchajcie, ale przywiążcie mnie jeszcze silniej”.
Syreny wabiły żeglarzy najpiękniejszym śpiewem, ale załoga okrętu
ich nie słyszała. Odys zaś, widząc, że mijają te czarodziejki o słodkim
głosie, stęskniony za ich śpiewem, pod magicznym urokiem, szarpał
trzymające go powrozy i czynił znaki, żeby go odwiązano. Nikt go nie
usłuchał. Tak przepłynęli. Lecz już czekała ich nowa, groźniejsza
przygoda. Pomiędzy wyspą Sycylią a wybrzeżem Italii otwierał się
bardzo wąski przesmyk morza. Po obu jego stronach były dwie skały.
W jednej, stromej i gładkiej jak szklana góra, była pieczara, a w niej
mieszkała owa Skylla, w której niegdyś kochał się Glaukos. Potwór za

zbliżeniem się okrętu porywał z pokładu ludzi. W drugiej zaś skale,
nad którą rosło drzewo ﬁgowe, mieszkała Charybda, poczwara
straszliwa, która trzy razy na dzień wciąga morze w swą gardziel
bezdenną i trzy razy wypluwa połkniętą wodę. […] Gdy statek
Odyseusza podjechał do tego miejsca, właśnie Charybda chłonęła
w siebie spienione wody, z ogromnym, żarłocznym bulgotem. Odys
kazał wziąć się do wioseł i podpłynąć pod drugą skałę, pod pieczarę
Skylli. W tej chwili wysunęło się stamtąd sześć paszcz okrutnych
i porwało z pokładu sześciu towarzyszy. Była to strata konieczna, aby
ocalić okręt i resztę załogi. […]
Stamtąd dopłynęli do wyspy boga Słońca. Odyseusz, tknięty złym
przeczuciem, chciał ją wyminąć. Lecz załoga nie usłuchała. Ludzie
byli pomęczeni i głodni. Wyciągnęli na brzeg okręty i rzucili się na
stado wołów, które się pasło na łące. Zabili co najtłustsze sztuki
i zjedli. W najlepszych humorach odczepili liny, podnieśli żagle
i ruszyli w dalszą drogę. Wtem słońce się zaćmiło i rozszalała taka
burza, iż wszystkie statki zatonęły. Bóg Helios ukarał świętokradców,
którzy ważyli się zabić woły z jego stada. Ocalał tylko Odyseusz.
Siedząc okrakiem na belce, przez dziewięć dni walczył z nawałnicą.
Na koniec na wpół nieżywego fale wyrzuciły na piaszczysty brzeg
wyspy Ogigii.
Rozbitka znalazła nimfa Kalipso. Mieszkanie miała w ślicznej grocie,
dokoła której rosły cyprysy, topole, osiki. Górą pięła się winna
latorośl. Z czterech źródeł wybiegały srebrne strumienie, a wiecznie
zielone łąki pachniały ﬁołkami. Kalipso poiła Odyseusza nektarem
i karmiła ambrozją. Wrychle wrócił do sił i zdrowia. […] Boska
wybawicielka obiecywała mu nieśmiertelność, wieczną młodość,
prosiła, żeby został jej mężem. A on po całych dniach przesiadywał
nad brzegiem morza i patrzył w stronę rodzinnej Itaki.
W ósmym roku tej miłosnej niewoli zjawił się nagle posłaniec bogów,
Hermes. Wszedł do pieczary. […] Kalipso krzątała się około krosien
i śpiewała. Na widok przybysza z Olimpu zamilkła. W pokorze

wysłuchała rozkazu Dzeusa i wolniutko powlokła się nad morze
szukać Odyseusza. Siedział, jak zwykle, zapatrzony w siną odległość.
Położywszy mu rękę na ramieniu, mówiła. Oto Dzeus rozkazuje, by
się sposobił do powrotu. […]
Odyseusz stłumił w sobie radość, która mu piersi rozsadzała. Ledwo
Kalipso odeszła, zabrał się do roboty. W kilka dni sporządził mocną
tratwę […]. Kalipso dała mu zapasy na drogę i w milczeniu odeszła.
Odbił się wiosłem od skały przybrzeżnej i poddał się wiatrom
i życzliwemu biegowi fal.
Samotnego wędrowca dojrzał na wielkiej przestrzeni wód Posejdon.
Bóg przypomniał sobie prośbę Polifema. Trójzębem wzburzył morze
i kazał dąć wichrom. Przez dwa dni i dwie okropne noce, wśród wycia
huraganu i jaśnienia błyskawic Odys, znów pozbawiony statku,
jedynie siłą swych ramion opierał się przeraźliwej mocy bałwanów. Na
koniec uczepił się jakiegoś wybrzeża i w omdleniu padł w ilaste
zasiąkla, porosłe rzadkimi krzakami.
Nazajutrz obudził go śmiech dziewcząt. Kilkanaście panien grało
w piłkę nad brzegiem morza. To królewna Nauzykaa, ukończywszy
pranie bielizny, zabawiała się ze swoimi dworkami. Kiedy Odyseusz
wyszedł z krzaków – nagi, okryty mułem rzecznym, straszny –
dziewczyny uciekły. Została tylko królewna, w której litość dla
nieszczęśliwego człowieka zwyciężyła lęk. Dała mu jeść, pić i świeże
szaty. Gdy się wykąpał i ubrał, z nędzarza zmienił się w króla. […]
Odyseusz znajdował się na Scherii, wyspie zamieszkałej przez Feaków.
Z dala od reszty ludzi wiodą oni życie zbożne i spokojne. Są
wybornymi żeglarzami, lecz wyprawiają się na morze jedynie dla
przyjemności: nie znają ani handlu, ani wojen.
Okręty ich lecą po morzu prędzej niż myśli. Nie potrzebują steru,
albowiem statki posiadają własną duszę, która rozumie zamiary
podróżników. Są to jakby okręty widma i mkną wśród fal otoczone
chmurami i mgłą. Nie wiedzą, co to niebezpieczeństwa; morze dla

nich jest zawsze gładkie i spokojne, Feakom życie upływa jakby na
wiecznym ucztowaniu. Lubią muzykę i wszystkie igrzyska, ubierają
się bogato, mieszkają wspaniale, mają łóżka miękkie, w których
wypoczywają po ciepłej kąpieli. […]
Pałac króla Alkinoosa miał ściany ze spiżu, a drzwi ze złota. […] Gdy
Odyseusz wszedł do sali biesiadnej, ujrzał książąt feackich, siedzących
na ozdobnych krzesłach, wyścielonych haftowanymi dywanami.
Wszyscy pili, śmiali się i rozmawiali, a wesołemu zebraniu
przewodniczył król Alkinoos, na tronie, u boku swej małżonki. Syn
Laertesa opowiedział im swoje przygody, prosząc o statek, który by
go zawiózł do Itaki. Król i książęta złożyli mu dary tak bogate, że
przewyższały wartością zdobycz trojańską przepadłą na morskich
włóczęgach. Na wygodnym łożu, które ustawiono na pokładzie
statku, Odyseusz zasnął zmożony trudami i nadzieją powrotu. […]
Odyseusz spał, gdy Feakowie przybili do Itaki. Wyniesiono więc
śpiącego na brzeg, a skarby ukryto w załomach skalnych. Słońce już
było wysoko, gdy się obudził. Nie poznał własnej ziemi. Wtedy zjawiła
się Atena i otworzyła mu oczy i pamięć. Rwał się biec do domu, do
żony, do syna.
Bogini go powstrzymała. Trzeba być ostrożnym. Wszyscy uważają go
za zmarłego. Z sąsiednich wysp zjechali się młodzi książęta zalotnicy.
Starają się o rękę Penelopy i o dziedzictwo po zaginionym. Królestwo
marnieje. Wierna żona już nie ma sił walczyć z natarczywością
zalotników. Zwodzi ich, jak może. Powiedziała, że nie wpierw wyjdzie
za mąż, póki nie uszyje szaty pośmiertnej dla ojca. Aby zyskać na
czasie, szyła tę szatę coś ze dwa lata: co w dzień uszyła, to pruła nocą.
Na koniec podstęp się wydał. Książęta nalegają, aby któregoś z nich
ostatecznie wybrała. Gdyby Odyseusz zjawił się nagle wśród nich,
zabiliby go niechybnie.
Bogini dotknęła tułacza różdżką czarodziejską. Członki skurczyły się,
postać zgięła się we dwoje, skóra obwisła na wychudłych piszczelach.

Brudne, dziurawe łachmany okryły żebraka, w którym nikt by się nie
domyślił świetnego rycerza spod Troi. Przemieniony Odyseusz wziął
kostur, zarzucił na plecy biesagi i w przebraniu nędzarza ruszył na
podbój własnego domu i królestwa.
Jakoż nikt go nie poznał. Zachodził wszędzie swobodnie, karmiony
miłosierną ręką, jako żebrak, stojący pod opieką Dzeusa. Dopiero
kiedy wszedł na dziedziniec swego pałacu, stała się rzecz
nieoczekiwana. Pod bramą, na kupie gnoju, leżał Argos – stare,
bezsilne psisko. Jadło go robactwo, głód dobijał. Nagle do jego
parszywych, otępiałych uszu doleciał głos znajomy, […] a przegniłe
chrapy porwały nieoczekiwanie spod łachmanów wędrownego
żebraka – znajomą woń pana. Poruszył się, chciał się przyczołgać do
nóg Odyseusza, całym wysiłkiem psiej wierności dźwignął się na
zmartwiałe łapy – i zdechł.
Odyseusz wszedł do pałacu. Widział rozpustę zalotników i siedząc na
progu świetlicy, żuł w milczeniu hańbę swego domu i myślał
o zemście. Wreszcie nadeszła pora. Nazajutrz odbywał się turniej
o rękę Penelopy. W podłogę sali biesiadnej wbito jednym rzędem
dwanaście toporów. Każdy z zalotników brał ogromny łuk Odyseusza
i próbował tak strzelić, aby grot przeszedł przez otwory wszystkich,
rzędem stojących toporów. Lecz nikt nie miał nawet dość siły, aby
napiąć łuk bohatera. Jeden drugiemu broń ze wstydem oddawał. Na
koniec żebrak, siedzący na progu, prosił, żeby i jemu pozwolono.
Telemach, któremu ojciec zdradził swą tajemnicę, kazał podać łuk.
Nieznacznie zamknięto wszystkie wyjścia. Odyseusz naciągnął łuk, aż
cięciwa odbrzękła jaskółczym gwizdem, wypuścił strzałę i grot
przeszedł przez wszystkie topory.
Opadły zeń łachmany żebracze. Nagi, potężny, gniewny stał przy
drzwiach niby bóstwo zemsty. Podniósł łuk. Brał jedną strzałę po
drugiej i szył w zbitą gromadę zalotników. A gdy skończył, odłożył
broń, wielce utrudzony. Służba wyniosła trupy ze sali, stoły i stołki
z krwi obmyto, wymieciono, wykadzono siarką.

W górnych pokojach wszczął się rwetes. Penelopa spała. Przybiegła
do niej stara klucznica z krzykiem, że pan wrócił i wymordował
zalotników. Królowa zeszła na dół. Odyseusz siedział pod słupem, na
środku pustej sali biesiadnej. Niedaleko stał syn Telemach, wpatrzony
w ojca. Oddzielony dwudziestu latami rozłąki, utrudzony krwawym
żniwem, którego właśnie dokonał, wydał się jej mąż jakimś obcym,
dalekim, nie wiedziała, jak witać, jak mówić. Dopiero gdy odświeżył
się kąpielą, przebrał, zagadał o rzeczach im tylko obojgu wiadomych –
padła mu z płaczem w ramiona.
Pod jaworem na dziedzińcu lub w ogrodzie siadywali we czworo:
stary ojciec Laertes, Penelopa, Telemach i Odyseusz, który opowiadał
wszystko, czego doświadczył: dzieje wojny trojańskiej i swoją
tułaczkę. […] A gdy nadszedł czas, Odyseusz odczepił okręt i odjechał
na nową tułaczkę, wywróżoną przez Tejrezjasza, posłuszny bogom
i przeznaczeniu. Powrócił po wielu latach i osiadł w dworzyszczu –
król z siwą brodą, czekający na śmierć, która miała doń wyjść z morza.
Jan Parandowski, Tułaczka Odyseusza, [w:] tegoż, Mitologia: wierzenia i podania Grekow i Rzymian, Warszawa 1967, s. 98–
101.

Ćwiczenie 3
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 4
Odgadnij określenia, jakimi nazywano Odyseusza. Zapisz je tutaj lub w zeszycie.
dysO
syn erLasate
ciecoj Temachale
król taIki

Uzupełnij

Ćwiczenie 5
Przeczytaj fragment mitu i rozpoznaj w nim bezokoliczniki.
„Kołysać dziecko, słyszeć jego pierwsze gaworzenie, brać je na ręce i nieść do dziadka Laertesa,
siedzieć w cieniu drzew i patrzeć na żonę karmiącą niemowlę, […] urządzić biesiadę
z przyjaciółmi, […] posłuchać pieśni wędrownego śpiewaka […]”
Zamień bezokoliczniki na rzeczowniki odczasownikowe (np. kołysać – kołysanie)
i opowiedz, o czym marzył król Itaki przed wyruszeniem na wojnę trojańską.

Uzupełnij

Ćwiczenie 6
Skojarz ze sobą podane poniżej słowa.
miech

Tejrezjasz

nimfa

Eol

sześć paszcz

Skylla i Charybda

barany

Feakowie

świnie

Polifem

woły

Kalipso

śpiew

Helios

okręty

Kirke

głazy

syreny

lotos

Lajstrygonowie

oﬁarny dół

Lotofagowie

Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 7
Wykorzystując pary powstałe w poprzednim ćwiczeniu, ułóż kolejne punkty planu tułaczki
Odyseusza. Zapisz je tutaj lub w zeszycie w odpowiedniej kolejności.

Uzupełnij

Ćwiczenie 8
Narysuj komiks ukazujący wybraną przygodę Odyseusza.

Ćwiczenie 9
Opowiedz, co zdarzyło się po powrocie Odysa do Itaki.
Ćwiczenie 10
Którzy bogowie i w jaki sposób wspierają syna Laertesa w tułaczce, a którzy mu
przeszkadzają? Przygotujcie notatkę na ten temat i zapiszcie ją tutaj lub w zeszytach.

Uzupełnij

Ćwiczenie 11
Podaj przykłady sytuacji, w których ujawniły się podane niżej cechy Odysa.
spryt
wierność
mądrość
mściwość
pycha
przezorność
siła
chytrość
ciekawość
odwaga
bogobojność
czułość
okrucieństwo

Ćwiczenie 12
Połącz mitologizmy z wyjaśnieniami. Wytłumacz pochodzenie mitologizmów, opowiadając
odpowiednie fragmenty mitu o Odysie.
dar Cyklopa

przedłużenie agonii, odroczenie kaźni

praca Penelopy

długa wędrówka obﬁtująca w przygody

między Scyllą i Charybdą

praca niemająca kresu, niedająca
żadnych rezultatów

odyseja

sytuacja, w której niebezpieczeństwo
zagraża z dwóch stron

Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 13
Zapisz tytuły dzieł, w których Homer opisał przebieg wojny trojańskiej oraz tułaczkę
Odyseusza.

Uzupełnij

Każdy z nas jest Odysem

Odys drwi z Polifema
Joseph Mallord William Turner, Odys drwi z Polifema, 1829, olej na płótnie, Na onal Gallery w Londynie, domena publiczna

Ćwiczenie 1
Przeczytaj wiersz Leopolda Staﬀa pt. „Odys”. Zwróć uwagę na to, kto może być osobą
mówiącą w wierszu.

“

Leopold Staﬀ

Odys
Niech cię nie niepokoją
Cierpienia twe i błędy.
Wszędy są drogi proste,
Lecz i manowce wszędy.
O to chodzi jedynie,
By naprzód wciąż iść śmiało,
Bo zawsze się dochodzi
Gdzie indziej, niż się chciało.
Zostanie kamień z napisem:
Tu leży taki a taki.

Każdy z nas jest Odysem,
Co wraca do swej Itaki.
Leopold Staﬀ, Odys, [w:] tegoż, Dziewięć muz, Warszawa 1958, s. 30.

Ćwiczenie 2
Do kogo zwraca się postać mówiąca w wierszu pt. „Odys”? Zaznacz w utworze dowolnym
kolorem fragment, który na to wskazuje.
Ćwiczenie 3
Wyjaśnij, na czym polega związek wiersz Leopolda Staﬀa z mitem o Odysie.
Ćwiczenie 4
Przepisz i uzupełnij podane zdania:
*Wędrówka Odyseusza i podróż człowieka przez życie mają wiele cech wspólnych, ponieważ...
Postać mówiąca zachęca do...
Każdy z nas jest Odysem, ponieważ...*

Uzupełnij

Ćwiczenie 5
Jaki nastrój według ciebie ma wiersz L. Staﬀa - optymistyczny czy pesymistyczny? Uzasadnij
swój wybór.
Ćwiczenie 6
Narysuj mapę drogi Odysa do domu. Zaznacz na niej najważniejsze miejsca, które odwiedził
w czasie swojej podróży.

Ćwiczenie 7
Czym według postaci mówiącej w wierszu jest wędrówka? Jak rozumiesz to porównanie?
Ćwiczenie 8
Wybierz fragment wiersza, który może być złotą myślą wartą zapamiętania.
Zapisz ją starannie – tutaj lub w zeszycie – i naucz się jej na pamięć.
Zaznacz myśl, która najbardziej przypomina tę wybraną przez ciebie.

Uśmiech wędruje daleko. James Joyce
Celem życia człowieka jest wędrówka do Boga. Leopold Staﬀ
Aby do czegoś dojść, trzeba wyruszyć w drogę. Wiesław Czermak
Droga do prawdy wiedzie przez błędy. (przysłowie)

Uzupełnij

Z maczugą, łukiem, w skórze lwa

Herakles uwalnia Prometeusza
Artysta nieznany, Herakles uwalnia Prometeusza, 500 p.n.e., malarstwo wazowe, Muzeum w Luwrze, domena publiczna

Ćwiczenie 1
Zapoznaj się z planem wydarzeń mitu o Heraklesie. Zwróć uwagę na rodzaj prac, jakie musiał
wykonać grecki heros.
Młodość i pierwsze czyny herosa
Przyjście na świat Heraklesa
Dzieciństwo herosa – walka z wężami
Młodość herosa
Pierwsze czyny Heraklesa
Ślub Heraklesa
Dwanaście prac Heraklesa
Praca pierwsza, czyli zabicie lwa nemejskiego
Praca druga, czyli zabicie hydry lernejskiej
Praca trzecia, czyli sprowadzenie łani ceryntyjskiej
Praca czwarta, czyli schwytanie dzika z Erymantu
Praca piąta, czyli oczyszczenie stajni króla Augiasza
Praca szósta, czyli wytępienie ptaków spod Stymfalos
Praca siódma, czyli przyniesienie żywego byka z Krety
Praca ósma, czyli sprowadzenie czterech klaczy króla Diomedesa
Praca dziewiąta, czyli zdobycie pasa królowej Amazonek, Hipolity
Praca dziesiąta, czyli sprowadzenie z Afryki wołów Gerionesa
Praca jedenasta, czyli przyniesienie z ogrodu bogów złotych jabłek
Praca dwunasta, czyli przyprowadzenie psa Cerbera
Ostatnie czyny Heraklesa
Herakles i Dejanira
Szata Dejaniry
/na podstawie: Wojciech Rzehak, Mitologia. Wierzenia Greków i Rzymian, Kraków 2004/
Ćwiczenie 2
Przeczytaj fragment mitu o dzielnym Heralkesie. Powiedz, które części planu wydarzeń
Wojciecha Rzehaka zostały w nim wyjaśnione.

“

Nikos Chadzinikolau

Czyny Heraklesa

Niemowlę było niespotykanie silne. Kilka dni po urodzeniu już
raczkowało.
(…) Pewnej nocy, kiedy w domu Alkmeny wszyscy spali, a mały
Herakles bawił się rączkami w kołysce, do jego komnaty wśliznęły się
dwa węże o fosforyzujących łuskach. Oczy ich miotały płomienie. (…)
ośmiomiesięczny Herakles (…) wyciągnął ręce, chwycił gady za łby
i udusił. Potem jednego węża zrzucił na ziemię, drugiego trzymał
w ręku i zaczął nim się bawić. Rodzice usłyszeli śmiech dziecka
i przybiegli do kołyski. Amﬁtrion z mieczem w ręku stanął jak wryty
nad małym Heraklesem. Alkmena, ujrzawszy węże, chwyciła się za
głowę z przerażenia.
Amﬁtrion uznał to wydarzenie za cudowny znak. Wziął syna na ręce,
uniósł wysoko i powiedział:
– Będziesz bohaterem! (…)
Mijały lata i Herakles rósł pod troskliwą opieką swojej matki Alkmeny.
Amﬁtrion sprowadził najlepszych nauczycieli, którzy nauczyli go
władania mieczem, strzelania z łuku, rzucania oszczepem, sztuki
zapaśniczej, walki w ciężkiej zbroi, gry na kitarze. Ta ostatnia
sprawiała mu najwięcej kłopotów. Jego nauczyciel Linos często
denerwował się, krzyczał i strofował Heraklesa. Podczas takiej
właśnie lekcji rozzłoszczony chłopiec uderzył starca kitarą w głowę
i zabił go.
Po tym strasznym wydarzeniu Amﬁtrion, żeby uniknąć podobnych
konﬂiktów, zabrał Heraklesa i udał się w góry Kiteron, gdzie
znajdowały się stada jego owiec i kóz. Tam spotkał pastucha Skitisa
i zostawił syna pod jego opieką.
Herakles był bardzo zadowolony. Podobała mu się przyroda, wolność.
Cały dzień przemierzał góry Kiteronu, polował z łukiem na ptaki,
zające, lisy, wilki. Z grubego sękatego drzewa wyciosał maczugę,
z którą już nigdy się nie rozstawał. Pastuch Skitis spał w szałasie,
a Herakles na posłaniu z liści pod gołym niebem. Lubił patrzeć na
gwiazdy. Nauczył się nawet układać z nich horoskop.
Pewnego razu, gdy schodził ze zbocza góry, w krzakach usłyszał

chrupanie i mlaskanie. Zaczaił się i zauważył potężnego lwa. Podniósł
maczugę. Zaszeleściły gałęzie. Lew przerwał posiłek. Odwrócił głowę
w stronę Heraklesa. Nozdrzami wciągnął powietrze, wyczuwając
obecność człowieka. Podniósł się. Zobaczył Heraklesa z maczugą
w ręku. Przyczaił się i wydał groźny pomruk. Po czym przygotował
się do ataku. Szybszy okazał się jednak Herakles, który jednym
uderzeniem maczugi między oczy zabił lwa. Potem ściął mu łeb, zdarł
skórę. Z czaszki zrobił sobie hełm, skórę natomiast przewiesił przez
barki. I tak ruszył w powrotną drogę (…).
(…) Walczył z piratami Kerkopami, służył u królowej Lidii, Omfalii,
stoczył bitwę z królem Troi, Laomedonem, zabił go wraz z synami,
z których uratował się tylko najmłodszy, późniejszy władca miasta,
Priam. Walczył z mieszkańcami wysp: Kos i Pylos. Wyzwolił Spartę od
tyrana Hippokoona i jego dwunastu synów, a tron oddał
prawowitemu dziedzicowi Tyndareosowi. W końcu, po rozprawieniu
się z królem Eurysteuszem i przekazaniu tronu królestwa Myken
swojej matce, udał się do Kalidonu w Etolii, żeby zgodnie z obietnicą
daną w podziemiu Meleagrowi, poślubić jego siostrę, królewnę
Dejanirę.
Wesele było huczne i trwało kilka dni. Małżonkowie zamieszkali
w królestwie Dejaniry, gdzie przyszedł na świat syn Illos.
Pewnego dnia Herakles postanowił odwiedzić z rodziną swoją matkę
w Mykenach. Ruszyli we troje gościńcem, szli polnymi drogami przez
winnice, gaje oliwne, topolowe, cyprysowe i pomarańczowe. Aż
zatrzymali się nad rzeką Evinos, strzeżoną przez Centaura Nessosa.
Herakles przeprawił się przez rzekę z synem, a Dejanirę, po którą
miał za chwilę wrócić, zostawił na brzegu. Wtedy właśnie z zarośli
wyszedł Centaur Nessos, porwał ją i zaczął uciekać w stronę lasu. Na
wołania Dejaniry Herakles napiął swój niezawodny łuk i wypuścił
strzałę. Nessos śmiertelnie raniony upadł na ziemię i czując upływ
krwi, powiedział:
– Dejaniro, jeśli chcesz, by Herakles kochał cię wiecznie, umocz jego
koszulę w mojej krwi.

– A dlaczego nie ma mnie kochać? – zapytała Dejanira.
– Wiele jest ładnych kobiet i dziewcząt na świecie, które wielbią
największego herosa Hellady. Jeśli mnie posłuchasz, możesz być
pewna, że nigdy cię nie zdradzi.
Dejanira uwierzyła Nessosowi, który w ten sposób chciał zemścić się
na Heraklesie (…). Zamoczyła w jego krwi koszulę Heraklesa, a ta
natychmiast zabarwiła się pięknym szkarłatem.
Tymczasem Herakles z żoną i synem dotarli do Myken. Alkmena
przyjęła ich radośnie i ze łzami w oczach. Ogłosiła Heraklesa królem.
Poddani na jego cześć ucztowali przez kilka dni, a piękne dziewczęta
w barwnych strojach, z wiankami polnych kwiatów na włosach,
zapraszały herosa i króla do tańca. Dejanira była dumna ze swego
męża. Z czasem jednak uczucie zazdrości zaczęło górować.
Przypomniała sobie słowa Nessosa. Pobiegła do komnaty, wyjęła ze
starej skrzyni szkarłatną koszulę i zaniosła Heraklesowi.
– Zdejmij te stare szaty – rzekła – i załóż tę szkarłatną koszulę,
przecież to twoje święto!
– Nasze święto, Dejaniro! – powiedział radośnie Herakles. – A koszula
rzeczywiście jest piękna.
Założył ją na wzgórzu Zeusa, przy wielkim stosie oﬁarnym, kiedy miał
zabić białego byka. I nagle poczuł wielki żar, krew Centaura wżerała
się w jego ciało. Herakles krzyczał z bólu, po raz pierwszy w życiu
płakał, próbował zedrzeć z siebie koszulę, zrywał ją wraz z płatami
skóry.
Gdy nie mógł już wytrzymać tych męczarni, rzucił się na wielki stos
z pni cedrowych.
– Podpalcie! – krzyczał z bólu. – Podpalcie!
Ale nikt nie chciał, nikt nie mógł spełnić jego rozkazu. Było to ponad
ich siły. Jak mogli spalić swego wybawiciela? I wtedy stała się rzecz
niespodziewana: Dejanira, widząc cierpienia Heraklesa, nie mogąc
słuchać dłużej jego żałosnych próśb, wyznała mu prawdę, podpaliła
stos i przebiła się sztyletem.
Gdy płomienie strzeliły wysoko i ogarnęły herosa, rozległ się lament

ludu, błyskawice rozdarły niebo, srebrzysty obłok otoczył stos
i zabrał Heraklesa na Olimp, gdzie zamieszkał razem z bogami. Nawet
Hera nie tylko pogodziła się z nim, ale uznała go za syna, dając mu za
żonę córkę, boginię wiecznej młodości, Hebe. Stracili go natomiast
na zawsze ludzie i to napełniło ich serca smutkiem. Był bowiem
sprawiedliwym herosem, symbolem cnoty, wytrwałości,
nieustraszonym mężem w walce przeciw siłom zła. Bronił ludzi przed
potworami i niesprawiedliwymi władcami, pokonywał olbrzymów,
czynił ziemię i morze ludziom przychylnymi.
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Ćwiczenie 3
W dalszej części lekcji znajdziesz opis dwunastu prac, jakie Erysteusz, władca Myken, zlecił
Heraklesowi. Wzorując się na planie wydarzeń Wojciecha Rzehaka, ponumeruj je i nadaj im
tytuły.
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Herakles wędrował kilka dni, aż dotarł do chaty wieśniaczej, na skraju
lasu w Nemei. Stamtąd chciał wyruszyć do Myken. Zatrzymały go
jednak rozpaczliwe lamenty kobiety. Zbliżył się do chaty. Lamenty
stawały się coraz głośniejsze. Drzwi były otwarte. Herakles wszedł
niepostrzeżenie. Przed kominkiem siedziała kobieta, którą wstrząsały
łkania. Płakała i wyrywała sobie włosy. Herakles wszedł do środka,
zbliżył się do wieśniaczki i delikatnie dotknął jej ramienia. (…)
– Co się stało? – zapytał Herakles. (…)
– Mój mąż zginął i syn. Rozszarpał ich na polu lew, najgroźniejsza
bestia w całej Nemei – odpowiedziała, lamentując, kobieta.
– Gdzie jest teraz ten lew? – zapytał Herakles. (…)
– W Mrocznej Jaskini. A dlaczego pytasz?

– Znajdę i zabiję go!
– Nie dasz rady, młodzieńcze. Wielu próbowało...
– Spróbuję i ja. A może się uda... (…)
Następnego dnia o świcie, po skromnym posiłku, wyruszył na
poszukiwanie nemejskiego lwa. Przemierzył lasy, knieje, skaliste
zbocza, aż traﬁł na właściwy trop. Usłyszał głuchy pomruk. Skrył się
za skałą i obserwował. Lew, ubroczony krwią swoich oﬁar, mlaskał
ozorem, oblizywał pysk. Herakles napiął łuk i wypuścił pierwszą
strzałę. Traﬁła bestię w grzbiet.
Potem druga wbiła się w skórę szyi. Drapieżnik wstrząsnął grzywą,
jakby chciał odpędzić natarczywe muchy. Strzały spadły na ziemię.
Lew wstał, ziewnął szeroko, pokazując ostre kły. Herakles chciał
wypuścić następną strzałę, ale lew odwrócił głowę, zmrużył kocie
ślepia, nerwowo uderzał ogonem o pośladki. Szyja mu napęczniała,
grzywa nastroszyła, a grzbiet wygiął się w łuk. Ruszył w stronę jaskini,
a Herakles udał się za nim. Wszedł za zwierzęciem do wielkiej,
mrocznej pieczary. Lew położył się na posłaniu z liści i pomrukiwał.
Herakles podniósł maczugę i mocno uderzył bestię w grzbiet.
Właśnie zamierzał uderzyć powtórnie, kiedy lew błyskawicznie
odwrócił się i wbił swoje kły w maczugę. Herakles nie miał już broni
i mógł teraz liczyć tylko na swoje ręce. Skoczył na lwa, który
przyczajony szykował się do ataku. Chwycił go za gardło i udusił. (…)
Nikos Chadzinikolau, Czyny Heraklesa, [w:] tegoż, Mity greckie, Wrocław 2014.
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– (…) zadanie jest proste. Trzeba zabić hydrę, która mieszka w pobliżu
lernejskiego jeziora. Wszyscy, którzy usłyszeli słowa króla, spuścili
głowy i pomyśleli, że to już koniec Heraklesa. Do lernejskiej hydry
nawet bogowie nie mieli odwagi zbliżyć się, a co dopiero zabić...

Herakles jednak wcale się nie przestraszył.
– Już jutro rano wyruszę – powiedział. – Pozwól tylko, królu, zabrać
ze sobą bratanka Iolaosa (…)
Po kilku godzinach jazdy dotarł Herakles do jeziora Lerna, niedaleko
miasta Argos. Zaczął przeszukiwać teren. (…)
W pewnej chwili, gdy znaleźli się blisko kryjówki hydry, Iolaos
powiedział:
– Hydra jest siostrą Cerbera.
– Słyszałem – odpowiedział Herakles. – I ma dziewięć głów, które po
odrąbaniu odrastają.
– Najgorsze – rzekł Herakles – że jedna z tych głów jest nieśmiertelna.
– To jak chcesz pokonać hydrę? Chyba nie maczugą? – pytał Iolaos.
– Ty zabierz moją maczugę, a daj mi miecz. I podpal sitowie.
(…) Wtedy hydra poczuła żar i duszący dym, wyszła ze swojej
kryjówki, przyczołgała się do Heraklesa, rozpostarła swoje ohydne
macki, chcąc opleść go i powalić. Herakles stał wyprostowany, mocno
wspierając się na nogach, wymachiwał mieczem i ucinał Hydrze łby.
Jednak na miejsce odciętych wyrastały dwa nowe. Wtedy zawołał do
Iolaosa:
– Zapal głownię i przypalaj nią miejsca po odrąbanych łbach.
Tak też uczynił Iolaos. Głowy już nie odrastały. Została tylko jedna, ta
nieśmiertelna. Ale i tę odciął Herakles mocnym uderzeniem miecza,
zakopał w przygotowanym przez Iolaosa dole i przywalił ciężkim
głazem. Wtedy wyprostował plecy, wziął głęboki oddech, otarł pot
z twarzy i podziękował Iolaosowi za pomoc. (…)
Eurysteusz (…) przekazał mu następne polecenie: przyprowadzić
łanię o złotych różkach i kopytach, należącą do bogini Artemidy. Nie
był to trudny czyn dla Heraklesa. Ale nie chciał też narazić się bogini
lasów, gór i łowów. Musiał spełnić jednak życzenie Eurysteusza.
Zaczął więc szukać w górach, kniejach i lasach. Przepłynął rzeki
i jeziora, błądził po całej Tessalii. Aż w końcu natraﬁł na ślad łani na
stokach Arkadii. Obserwował ją na bujnej łące, potem nad
strumieniem przy wodopoju, wreszcie, gdy ufna i bezbronna spała na

mchu. Wtedy zarzucił na nią sieć, schwytał ostrożnie, ułożył na
swoich barkach i ruszył w drogę powrotną do Myken. (…)
Nikos Chadzinikolau, Czyny Heraklesa, [w:] tegoż, Mity greckie, Wrocław 2014.
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Szybko odnalazł dzika, który pustoszył okolice położone wokół góry
Erymantos. (…) Herakles zarzucił skrępowanego dzika na barki
i wrócił do Myken. Króla Eurysteusza ogarniał coraz większy strach.
Wybudował nawet specjalną kryjówkę, w której siedział i wymyślał
nowe niebezpieczne i trudne zadania dla Heraklesa.
– Musimy upokorzyć tego herosa. (…) Zamiast popisywać się
męstwem, pójdzie wyrzucić gnój z wielkich stajni króla Elidy, Augiasza
– powiedział król.
Herakles przyjął to zadanie ze spokojem. Zgłosił się do króla Elidy,
który okazał się niedbałym gospodarzem: od lat nie wywoził ze stajen
i obór gnoju, toteż tonęły w cuchnącym nawozie, a muchy rozpleniły
się, szerząc zarazę.
Roześmiał się król Elidy, patrząc na potężnego herosa w lwiej skórze.
– Może powiesz, że w ciągu jednego dnia? – ironicznie zapytał
Augiasz.
– Oczywiście! – rzekł poważnym głosem Herakles. – Pod jednym
jednak warunkiem, że otrzymam w nagrodę dziesiątą część
królewskich stad. (…)
Herakles udał się do stajni, potem wędrował po najbliższej okolicy,
obserwował wartkie wody rzeki. Wreszcie przystąpił do pracy: z obu
stron stajni otworzył wrota na oścież, wykopał długi rów do samej
rzeki, odsunął kamienie, które służyły jako zapora, i ostry strumień
wody z wielkim hukiem popłynął przez otwarte wrota, zabierając ze
sobą cały wieloletni gnój. Herakles ucieszył się z wykonanej pracy,

zakopał rów. Wody rzeki popłynęły starym łożyskiem. (…)
W bagnach jeziora Stymfalos w Arkadii mieszkały dziwne,
krwiożercze ptaki wielkości orłów. Miały żelazne skrzydła, dzioby
i szpony. Atakowały ludzi i zwierzęta, niszczyły pola uprawne. Tam
też bieliły się kości oﬁar skrzydlatych drapieżników. Eurysteusz kazał
Heraklesowi zabić te ptaki lub przepędzić w inne strony.
Ale jak je wywabić, wypłoszyć z mokradeł? Grunt był tak grząski, że
nikt dotąd się nie odważył podejść blisko do ich siedzib. Z trzcin
dochodziły tylko ostre trzepotania i jazgoty. Wtedy Herakles
uruchomił przyniesioną ze sobą wielką grzechotkę. Rozległ się
przeraźliwy, ostry warkot, jakby krzyżowały się miecze.
Wypłoszona chmara ptaków uniosła się w powietrze, zasłoniła niebo,
zaczęła krążyć nad jeziorem, wydając przeraźliwe jazgoty. Wtedy
Herakles napiął swój niezawodny łuk i wypuścił pęk strzał. Brunatna
chmura ptaków przerzedziła się. Straszydła padały jak płachty do
jeziora. Tylko niewiele z nich ocalało i odleciało w różne strony. I już
nigdy tu nie powróciły.
(…) Im sławniejszy stawał się Herakles, tym bardziej zazdrosny
i bezwzględny był Eurysteusz. Wymyślał prace, które mogły zgubić
herosa. Jedną z nich było przyprowadzenie żywego kreteńskiego
byka, w którego ciało wcielił się Zeus, by uprowadzić Europę. (…) Byk
stał się postrachem całej Krety. Niszczył zbiory, a nawet całe osiedla
ludzkie. I biada temu, kogo napotkał.
(…) Herakles spotkał byka na skraju lasu. Zwierzę oczy miało
przekrwione, ogon wyprostowany, głowę pochyloną. Było gotowe
rzucić się na Heraklesa, by ugodzić go swymi ostrymi rogami.
Herakles okazał się szybszy. Pokonał byka, wziął go na plecy i zaniósł
na statek. (…) Przerażony Eurysteusz kazał wypuścić byka na wolność,
a ten przez długi czas grasował w okolicach Sparty, Arkadii, Istmii, aż
zagościł na stałe na polach maratońskich. (…)
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Następne zadanie też było niebezpieczne. Eurysteusz kazał
Heraklesowi przyprowadzić do Myken słynne dzikie klacze władcy
trackiego Diomedesa. Heros narzucił na ramiona lwią skórę, wziął
maczugę, łuk i wyruszył. Po drodze spotkał młodzieńca Abderosa,
z którym zaprzyjaźnił się, i dalszą drogę odbyli razem. Gdy dotarli do
pałacu króla, Herakles rozpędził straż, rozprawił się z Diomedesem
i wszedł do stajni. Słynne na cały świat rumaki, które były karmione
ciałami nieszczęśliwych wędrowców, związał łańcuchami
i wyprowadził. (…)
(…) Eurysteusz polecił Heraklesowi, aby zdobył złoty pas Aresa, który
należał do królowej Amazonek – Hipolity. Herakles zgodził się, choć
była to bardzo daleka wyprawa. Amazonki zamieszkiwały tereny
nadbrzeżne Morza Czarnego. Zajmowały się hodowlą koni
i łucznictwem. Były odważne, wojownicze i bezwzględne. Gardziły
słabymi mężczyznami, wyśmiewały jeńców.
(…) Pewnego dnia rozeszła się wśród Amazonek wieść, że Herakles
chce porwać ich królową. Zbrojne oddziały Amazonek okrążyły obóz
herosa. Wybuchła krwawa walka. Padały oﬁary po obu stronach.
W końcu szala zwycięstwa przechyliła się na stronę mężczyzn.
Amazonki zostały pokonane. Herakles strącił z konia Hipolitę i zabrał
złoty pas oraz złotą dzidę, oznakę władzy królewskiej.
W dalekiej Iberii, dzisiejszej Hiszpanii, żył wielkolud Gerion z rodu
Meduz, który posiadał najdziwniejsze na świecie stado czerwonych
byków. Król Eurysteusz zażądał od Heraklesa, ażeby mu
przyprowadził właśnie trzodę Geriona.
Zanim Herakles dotarł do właściwego półwyspu, zatrzymał się na
wybrzeżu Libii. Tam spotkał olbrzyma Anteusza, którego nikt nie
mógł pokonać, bowiem jego matką była Ziemia (Gaja) i dotknięcie jej
stopami potęgowało siłę jego ciała. Herakles poznał tę tajemnicę,
oderwał Anteusza od Ziemi, podniósł do góry i zmiażdżył rękami.

Potem na styku Europy i Afryki, w gardzieli Cieśniny Gibraltarskiej,
gdzie kończy się Morze Śródziemne, a zaczyna ocean, wbił dwa
potężne słupy skalne, zwane do dziś słupami Heraklesa.
Szybko rozprawił się z pastuchem i dwugłowym psem Ortrosem.
Bolesne wycia psa obudziły Geriona, który wyrwał z korzeniami
potężne drzewo i chciał nim zwalić Heraklesa. Ale strzała herosa
traﬁła go wcześniej, Gerion przewrócił się więc, przywalony ciężarem
niesionego drzewa.
Herakles zapędził czerwone byki na statek i przywiózł je
Eurysteuszowi.
(…) W jedenastym roku swej służby u Eurysteusza miał Herakles
zerwać i przynieść trzy hesperyjskie jabłka.
Słyszał o trzech siostrach, Hesperydach, które były córkami Nocy
i mędrca Atlasa. Pilnowały drzewa płodności – cudownej jabłoni,
której owoce były złote. Drzewo to zostało podarowane przez Ziemię
Herze w dniu jej zaślubin z Zeusem. Ale gdzie znajdował się ów gaj
Hesperyd, Herakles, niestety, nie wiedział. Mógł zapytać o to boga
wód Nereusa. On znał tajniki ziemi i nieba. Nad rzeką Erydanu spotkał
Herakles piękną i życzliwą nimfę Klirę. Ujawniła miejsce pobytu
Nereusa. Herakles znalazł starca, który często przybierał różne
postacie, żeby uniknąć schwytania. Skoro i to nie pomogło, Nereus
musiał zdradzić tajemnicę hesperyjskiego sadu. Znajdował się on na
wyspie Atlantyda. Tam Herakles spotkał ojca Hesperyd, największego
astronoma, Atlasa, który zgodził się przynieść sam złote jabłka, pod
warunkiem że Herakles zastąpi go w dźwiganiu sklepienia
niebieskiego. Hesperydy uśpiły stugłowego Smoka, a Atlas zerwał
złote jabłka. Nie miał jednak zamiaru wracać do dźwigania na barkach
ciężaru nieboskłonu. Położył jabłka u stóp Heraklesa i zaczął się
oddalać.
– Atlasie! – zawołał Herakles. – To wcale niezłe zajęcie, to zaszczyt
podtrzymywać na ramionach świat!
– Ja też tak sądzę! – rzekł szczęśliwy z uzyskanej wolności Atlas.
– W tym jednak szkopuł, że mnie coś uwiera, boli mnie lewe ramię.

Chyba źle chwyciłem albo ty źle mi położyłeś – narzekał Herakles.
– Zaraz poprawię! – przerwał mu Atlas. I gdy ponownie Atlas
podsunął swe barki pod nieboskłon, Herakles wziął złote jabłka
i uciekł.
– (…) Niech Herakles uda się do Hadesu i sprowadzi trzygłowego
stróża piekieł Cerbera.
Dworzanie zamarli, usłyszawszy życzenie Eurysteusza. Herakles
natomiast wcale się nie odezwał. Trochę się zmartwił, ale nie chciał
pokazać, że się boi. Wnet wybrał się na Peloponez i z najdalej
wysuniętego krańca przylądka Tenaro wstąpił do mrocznego
królestwa Hadesu. Trzymał maczugę w pogotowiu, spodziewając się
nagłego ataku Cerbera. Szedł długo czarnym tunelem. Na jego krańcu
czekał przewoźnik Charon, który przewiózł Heraklesa na drugi brzeg
rzeki Styks.(…)
– Witaj, Heraklesie! – rzekła uśmiechnięta Persefona.
– Witaj, królowo podziemia! – odpowiedział Herakles.
– Skąd znasz moje imię?
– Któż by cię nie znał, herosie. Cała Hellada szczyci się tobą.
– Nie wiem, czy ty, Pani, będziesz zadowolona z mojego przybycia do
Hadesu.
– Co cię tu sprowadza?
– Muszę zabrać stróża świata podziemnego, Cerbera, i zaprowadzić
do Eurysteusza.
– Nie mam nic przeciwko temu. Zbrzydł mi już jego straszny widok.
W tym momencie zbliżył się Hades, małżonek Persefony.
– Ja też się zgadzam – wtrącił się do ich rozmowy. – Ale musisz go
schwytać gołymi rękami.
Herakles spotkał się ze stróżem piekieł u ujścia rzeki Acheron. Złapał
bestię za szyję, związał powrozami i zarzucił na plecy. (…)
Przybycie herosa z Cerberem do Myken przeraziło Eurysteusza. Nie
spodziewał się, że i tym razem Herakles wyjdzie obronną ręką. Toteż
gdy zobaczył piekielnego psa, uciekł i ukrył się w podpałacowych

piwnicach, krzycząc:
– Jesteś wolny, Heraklesie, i więcej nie chcę cię widzieć!
Nikos Chadzinikolau, Czyny Heraklesa, [w:] tegoż, Mity greckie, Wrocław 2014.

Ćwiczenie 4
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 5
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 6
Narysujcie komiks związany z wybranymi wydarzeniami z życia Heraklesa. Jeśli każdy uczeń
narysuje inne wydarzenie, po złożeniu w całość zyskacie książkę obrazkową o Heraklesie.
Ćwiczenie 7
Wyjaśnij, dlaczego Grecy kochali Heraklesa i uważali za bohatera.

Ćwiczenie 8
Oto kilka mitologizmów związanych z Heraklesem lub jego odpowiednikiem w mitologii
Rzymian - Herkulesem. Dopasuj przenośne znaczenie mitologizmów i wytłumacz pochodzenie.
praca herkulesowa

siłacz, atleta, mocarz, osiłek

szata (suknia, koszula) Dejaniry

coś, co sprawia najwyższe cierpienie,
męczarnie, od których nie ma w życiu
ucieczki

herkules

zło, nieszczęście trudne do pokonania,
wciąż na nowo się odradzające

hydra

praca, której wykonanie przekracza
ludzkie siły

stajnia Augiasza

sprawa, rzecz zaniedbana, zapuszczona,
którą trzeba nadludzkim wysiłkiem
doprowadzić do porządku

Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 9
Uzasadnij nazwy podanych ﬁrm.

Uniwersytet Wrocławski,

Uniwersytet Wrocławski,

Uniwersytet Wrocławski,

Jak napisać zawiadomienie?

Sklep z zabawkami
domena publiczna[online], dostępny w internecie: pixabay.com

Ćwiczenie 1
Przeczytaj uważnie poniższy tekst. W jakim celu został napisany?
Zarząd Stowarzyszenia Czarownic „Abrakadabra” zawiadamia Szanowne Wiedźmy, że w nocy
z 23 na 24 czerwca bieżącego roku o godzinie 24.00 na Łysej Górze odbędzie się Walne
Zebranie Członkiń Stowarzyszenia. Tematem zebrania będzie zabezpieczenie walnych zebrań
i spotkań przed niespodziewanymi gośćmi i ustalenie harmonogramu działań statutowych.

Ćwiczenie 2
Odpowiedz pełnymi zdaniami na pytania:
O czym informuje tekst z poprzedniego ćwiczenia?
Kto i komu przekazuje wiadomość?
Kiedy i gdzie odbędzie się spotkanie?
Co będzie tematem zebrania?

Uzupełnij

Zapamiętaj!
Zawiadomienie to najczęściej urzędowy, oﬁcjalny tekst, w którym ktoś o czymś kogoś
zawiadamia. W zawiadomieniu powinny się znaleźć następujące informacje: kto, kogo,
o czym zawiadamia, kiedy i gdzie się to odbędzie. Najczęściej zawiadamia się o czymś
grupę osób.
Zawiadomienie powinno być krótkie i treściwe.
Ćwiczenie 3
W imieniu przewodniczącego szkoły zredaguj zawiadomienie o spotkaniu samorządu
szkolnego.

Uzupełnij

Ćwiczenie 4
Uzupełnij teksty zawiadomień właściwymi imionami postaci z mitologii. Wskaż w każdym
z zawiadomień informacje: kto, kogo, gdzie, kiedy i o czym zawiadamia.
1. Niniejszym zawiadamiam wszystkich ludzi, że w związku z drobnymi kradzieżami
i plotkarstwem

, króla Koryntu, wszelkie zaproszenia na olimpijskie uczty dla

Ziemian zostają z dniem dzisiejszym całkowicie wstrzymane. Próby dotarcia na Olimp będą
surowo karane.
Pan Nieba –

2. Z radością zawiadamiam wszystkie dusze, że w najbliższą niedzielę o zmierzchu na Polach
Elizejskich poślubię piękną

, córkę bogini urodzaju, i uczynię ją królową

.
Szczęśliwy narzeczony –

3. Rada Sędziowska zawiadamia Bogów i Ziemian, że w najbliższy czwartek w południe pod
największym platanem odbędzie się pojedynek między bogiem sztuk pięknych
a Marsjaszem. Zawody oceniane będą przez najlepszych sędziów, którym
przewodniczy król Midas.
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 5
Zredaguj zawiadomienie w imieniu dowolnej postaci mitologicznej.

Uzupełnij

Ćwiczenie 6
Tutaj lub w zeszycie napisz jedno z następujących zawiadomień:
O zbiórce nakrętek na akcję charytatywną.
O nocnym czytaniu książek.
O obowiązku noszenia butów zmiennych.
O narodzinach siostry lub brata.

Uzupełnij

Z polskich legend

Widok na jezioro Gopło z Mysiej Wieży
1bumer, licencja: CC BY-SA 3.0

Opowieści ludowe o niezwykłych wydarzeniach i postaciach przekazywano ustnie
z pokolenia na pokolenie, potem zapisywano. Zwykle opowieści te zawierają elementy
prawdy historycznej. Opowiadają o powstaniu jakiegoś miasta lub państwa, ukazują
zdarzenia historyczne, często występują w nich postacie historyczne. Takie opowieści
nazywamy podaniami (inaczej legendami). Należy do nich np. legenda o Lechu, Czechu
i Rusie albo o księciu Popielu.

Polska Bolesława Chrobrego
Krys an Chariza i zespół,

Ćwiczenie 1
Wskaż na mapie Królestwa Polski w 1025 roku historyczne miejsca: Gniezno, jezioro Gopło
i Kruszwicę.

Ćwiczenie 2
W jakim kierunku od Gniezna znajduje się Kruszwica?


wschodnim



północnym



zachodnim



południowym

Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 3
Przeczytaj legendę o Popielu. Zwróć uwagę na cechy charakteru księcia. Następnie rozwiąż
test czytania ze zrozumieniem.

“

Cecylia Niewiadomska

Podanie o Popielu
Niedaleko od Gniezna, nad jeziorem Gopłem, wznosił się gród
Kruszwica. Tam mieszkał książę Popiel, jeden z następców Lecha,
i rządził krajem groźnie i surowo. Chciał większej władzy, niż mieli
jego poprzednicy. Chciał rządzić sam, nie pytając nikogo o radę. Żona
Niemka opowiadała mu nieraz, że tak rządzą książęta w Niemczech.
A w Polsce z dawna był obyczaj, że kniaź w ważniejszych sprawach
zwoływał radę starszych kmieci, czyli gospodarzy, właścicieli ziemi.
Taka rada, z kmieci złożona, nazywała się wiecem. Popiel nie chciał
zwoływać wieców, a kmiecie rozgniewani o to, nie chcieli z nim
chodzić na wojnę, odmawiali mu posłuszeństwa.
Popiel się obawiał, że z tego zatargu skorzystają jego stryjowie:
połączą się z kmieciami i odbiorą mu władzę. Zaprosił więc stryjów na
ucztę, żona przyprawiła trucizną miód i wino i otruła wszystkich.
Trupy wrzucono do Gopła.

Zbrodnia jednak została prędko ukarana. Z ciał potopionych stryjów
wylęgły się tysiące myszy i wyruszyły wszystkie do Kruszwicy, prosto
na dwór zbrodniarza.
Przerażony Popiel, nie umiejąc walczyć z takim nieprzyjacielem,
ratował się ucieczką i z całą rodziną szukał schronienia w murowanej
wieży, wznoszącej się pośród jeziora na wyspie. Lecz myszy
popłynęły za nim, dopadły go na wieży i zagryzły.
Cecylia Niewiadomska, Podanie o Popielu, [w:] , Złoty dzban. Baśnie, podania i legendy polskie, wybór Izabela Korsak,
Warszawa 2005.

Ćwiczenie 4
Popiel chciał rządzić sam, nie pytając nikogo o zgodę, ponieważ…


stryjowie spiskowali przeciw niemu.



żona Niemka opowiadała mu, że tak rządzą książęta w Niemczech.



kmiecie odmawiali mu posłuszeństwa.



taki był z dawna obyczaj.

Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 9
Do rodziny wyrazu legenda należą słowa…


historia, podanie, pismo.



podanie, opowieść, legenda.



legenda, legendarny, legendarność.



legendę, legendami, legend.

Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.



Ćwiczenie 10
Poprawnie utworzone formy D. lp. i lm. od rzeczownika książę to…


księcia i książąt.



księciu i książętom.



księcia i księciów.



księciu i księciom.

Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Hejnał z wieży mariackiej

Zamek wawelski w Krakowie widziany z kopca Kościuszki
Arkadiusz Frankowicz, licencja: CC BY-SA 3.0

W wielu polskich miastach, najczęściej o godzinie 12:00, z najwyższej wieży słychać melodię
zwaną hejnałem. Swój hejnał mają m.in. Białystok, Bydgoszcz, Chorzów, Lublin, Olsztyn,
Opole, Poznań, Warszawa i Zamość. Najbardziej znany jest hejnał mariacki, grany
początkowo tylko w południe, a obecnie co godzinę. Raz dziennie, o godzinie 12:00, hejnał
mariacki jest transmitowany przez Program I Polskiego Radia na całą Polskę.

Kościół Mariacki w Krakowie
licencja: CC BY-SA 1.0[online], dostępny w internecie: wikimedia

Ćwiczenie 1
Wysłuchaj nagrania z melodią hejnału z wieży mariackiej w Krakowie. Na jakim instrumencie
jest grany?
Nagranie dostępne na portalu epodreczniki.pl
licencja: CC 0

Hejnał Źródło: licencja: CC 0.

Ćwiczenie 2
Przeczytaj tekst Miry Jaworczakowej. Zwróć uwagę na zachowanie Jarka.

“

Mira Jaworczakowa

Przerwany hejnał
Jarek tak się wiercił na posłaniu, że w końcu zbudził siostrę. Zwykle
wstawał wczesnym rankiem i śpieszył na najwyższą w mieście wieżę
kościoła Mariackiego, zwaną Hejnalicą. Grał stamtąd hejnał, wzywał
nim do opuszczania mostów zwodzonych, do otwierania bram
miejskich, budził głosem trąbki wszystkich mieszkańców Krakowa.
– Przecież nie świta... – zdziwiła się Maryjka.
– Jakoś nie mogę spać – mruknął Jarek.
– Ja też. Powiedz, to prawda, co ludzie wczoraj na Rynku mówili, że
Tatarzy idą na Kraków?
– Nie słyszałem – skłamał. Chciał tym kłamstwem uspokoić Maryjkę.
– Sandomierz zdobyli – znów zaczęła.
Przerwał jej szybko:
– Sandomierz daleko, śpij.

Sam jednak nie spał. Wstał z posłania, narzucił na siebie kożuch
barani.
– Napiję się wody w sieni, zaraz wrócę – powiedział.
Woda chłodna, orzeźwiająca sprawiła, że resztki snu odeszły od Jarka.
Otworzył drzwi na ulicę, wyjrzał: cisza, spokój, tylko... Zaczął
nasłuchiwać – jakiś odgłos szedł gdzieś z daleka, dziwny odgłos,
którego nigdy przedtem nie słyszał: niby szum, niby dudnienie
tysięcznych kroków... ludzkich czy końskich – nie dawało się
odróżnić.
– Tatarzy! – krzyknął Jarek i runął w pustą ulicę. – Ludzie! Za broń
chwytać! Tatarzy!
– Czego wrzeszczysz? – dwóch strażników miejskich, którzy
zdrzemnęli się gdzieś pod murem, zmęczeni nocnym czuwaniem,
wpadło na Jarka.
– Zbudzić trzeba... Tatarzy! – bełkotał chłopiec, krztusząc się
własnym oddechem.
– Tatarzy! – przerazili się strażnicy. Nasłuchiwali przez chwilę. –
Uciekać, póki czas! A i ty zmykaj, jeśli ci życie miłe!
– Kiedy nie wiem…
– Na co czekasz? Każda chwila droga – krzyknęli mu jeszcze i zniknęli
za rogiem ulicy.
Biegł coraz szybciej. W niedługi czas potem w całym mieście słychać
było trzask gwałtownie otwieranych bram i nawoływania:
– Co to się dzieje?
– Nie świt jeszcze przecież, a trąbka gra z wieży...
– Co też ten strażnik robi, żeby ludzi przed czasem ze snu zrywać?

– A może coś się stało?
Ktoś wreszcie zawołał:
– Toż nie słyszycie, co się dzieje? Tatarzy pod miastem!
Wśród ogólnego popłochu kobiety z dziećmi, zawodząc głośno,
chroniły się niewielkimi jeszcze grupami na Wawelskie Wzgórze,
opasane potężnym wałem z drzewa, kamieni i ziemi. Kto mógł,
śpieszył do kościoła przy Grodzkiej ulicy: mury miał grube, był
niczym twierdza obronna. Mężczyźni biegli na miejskie wały, gotując
się do obrony miasta.
A już płonące żagwie, ciskane przez wroga, zaczęły padać na domy,
wzniecając pożary. W bramy uderzały nieprzyjacielskie tarany,
a strzały, puszczane z tysięcznych łuków, pruły powietrze.
Nie przerywając grania, Jarek wychylił się przez okienko wieży. Niebo
zaczynało się rozjaśniać – nie wiadomo: od łuny czy od
wschodzącego słońca.
Strzały przelatywały coraz gęściej, powietrze wokół Jarka zdawało się
być pełne jękliwego pobrzęku.
Grał swój hejnał, tym razem na alarm, na cztery strony świata, żeby
ani jeden człowiek nie został zaskoczony napadem – na północ,
południe, na wschód... I wtedy właśnie posłyszał świst tatarskiej
strzały tuż przy uchu. Dźwięk trąbki urwał się jakąś chrapliwą nutą.
Ucichł...
I już ten hejnał pozostał taki niedokończony – z melodią urywającą się
w pół taktu, taką, jaką słyszycie dzisiaj.
Mira Jaworczakowa, Przerwany hejnał, [w:] , Baśnie i legendy polskie, Warszawa 2004.

Ćwiczenie 3
Przerysuj do zeszytu tabelkę i uzupełnij ją informacjami z podania o hejnale:

krakowski hejnał dawniej

krakowski hejnał dziś

miejsce

funkcja

reakcja ludzi

melodia

Ćwiczenie 4
Odwołując się do treści przeczytanego opowiadania, odpowiedz na pytania: Kto? Co? Kiedy?
Gdzie? Dlaczego? Po co zrobił? Zapisz odpowiedzi tutaj lub w zeszycie.

Uzupełnij

Ćwiczenie 5
Oceń postępowanie Jarka. Zapisz swoją opinię w kilku zdaniach tutaj lub w zeszycie.

Uzupełnij

Ćwiczenie 6
Opowiedz sytuację opisaną w legendzie o przerwanym hejnale. Nadaj jej dynamiczny
charakter. W tym celu buduj krótkie zdania, wprowadź określenia czasu: nagle, wtem, potem
itp.
Ćwiczenie 7
Wyjaśnij, dlaczego hejnał z wieży mariackiej pozostał niedokończony, z melodią urywającą się
w pół taktu. Zapisz odpowiedź tutaj lub w zeszycie.

Uzupełnij

Ćwiczenie 8
Przepisz i uzupełnij podane zdania, wykorzystując poniższe związki wyrazowe.

Uzupełnij

dzwony biją na alarm
serce jak dzwon
biją w dzwony
dzwon bije

W rocznicę odzyskania niepodległości w całym mieście … ... ….
We wsi zapaliła się stodoła, ... ... ... ....
Był zdrowy i silny, ... miał ... ....
O dwunastej ... ... na Anioł Pański.

Ważna chwila

Dzwon Zygmunt
Barbara Maliszewska, licencja: CC BY-SA 3.0

Ćwiczenie 1
Jak wygląda dzwon? Gdzie znajduje się jego serce? Zapisz odpowiedź tutaj lub w zeszycie.

Uzupełnij

Ćwiczenie 2
Znajdź w internecie i posłuchaj nagrania bijącego dzwonu Zygmunt. Określ przymiotnikami
jego ton. Kto wymyśli najwięcej pasujących przymiotników, wygrywa.

Uzupełnij

Ćwiczenie 3
Wyjaśnij przenośnię – napis umieszczany niegdyś na miejskich dzwonach: Żywych zwołuję,

martwych opłakuję, gromy kruszę. Zapisz wyjaśnienie tutaj lub w zeszycie.

Uzupełnij

Ćwiczenie 4
Zorganizujcie pracę według następującej instrukcji.
Zadaniem grup jest opracowanie zestawu pytań do tekstu.
Łączna liczba pytań do czterech tekstów powinna być równa liczbie uczniów w klasie.
Każda grupa otrzymuje jeden z czterech tekstów na temat dzwonu Zygmunt.
Po opracowaniu pytań wymieńcie się materiałem między grupami.
Każdy członek grupy odpowiada na inne pytanie do tekstu, które otrzyma po wymianie.
Grupa I
Najsłynniejszy polski dzwon to dzwon Zygmunt. Znajduje się w katedrze wawelskiej,
został ufundowany przez Zygmunta Starego, a wykonany w krakowskiej ludwisarni przez
ludwisarza Hansa Behama z Norymbergi. Dzwon umieszczono na wieży w 1521 roku.
Grupa II
Dzwon Zygmunta uruchamiany jest ręcznie, przez zespół liczący od 8 do 12 ludzi,
rozhuśtanie go wymaga sporo siły i czasu. Przywilej bicia w ten dzwon ma 35
dzwonników.
Grupa III
Bicie w dzwon wymaga dużej siły ﬁzycznej i jest niebezpieczne. W latach 20. XX wieku
nowy dzwonnik nie puścił liny i został wyrzucony przez okno dzwonnicy. Na szczęście
nadal trzymał się liny, więc powracający dzwon wciągnął go przez to samo okno
z powrotem na wieżę. Dzwonnikowi nic się nie stało.
Grupa IV
Bicie w dzwon Zygmunt oznajmia tylko święta i uroczystości kościelne i państwowe oraz
najważniejsze wydarzenia w życiu Polski lub Kościoła katolickiego. Bił np. wieczorem 2
kwietnia 2005 roku, po ogłoszeniu śmierci papieża Jana Pawła II (a 27 lat wcześniej po
wyborze Karola Wojtyły na papieża), poprzednio zaś – 30 kwietnia 2004 roku, po mszy
świętej odprawionej z okazji przystąpienia Polski do Unii Europejskiej.

Zawieszenie dzwonu Zygmunta
Jan Matejko, Zawieszenie dzwonu Zygmunta, 1874, olej na desce, Muzeum Narodowe w Warszawie, domena publiczna

Ćwiczenie 5
Jaki historyczny moment ukazuje Jan Matejko na obrazie pt. „Zawieszenie dzwonu
Zygmunta”?

Uzupełnij

Ćwiczenie 6
Opisz dwie duże grupy ludzi, które zostały przedstawione na obrazie pt. „Zawieszenie dzwonu
Zygmunta”. Uwzględnij:
ich usytuowanie na obrazie,
wygląd,
wyraz twarzy,
postawę,
ubiór,
działania.
Ćwiczenie 7
Wskaż na reprodukcji obrazu Jana Matejki podane niżej postacie i powiedz, gdzie one się
znajdują.
Jakie elementy stroju pomogły ci zidentyﬁkować postaci?
Wybierz jedną z postaci i opisz jej wygląd.
król Zygmunt Stary,
królowa Bona,
biskup,
Stańczyk,
paź z psami,
ludwisarz.

Ćwiczenie 8
Jak zachowuje się błazen królewski, Stańczyk, znajdujący się między pracującymi a dworem?
Opisz jego wygląd i zachowanie.

Uzupełnij

Ćwiczenie 9
Poszukaj w dostępnych źródłach i wyjaśnij, jakie wydarzenie historyczne oznajmiał dzwon
Zygmunt w roku: 1525, 1683, 1918.

Z polskich opowieści

Lajkonik na Rynku w Krakowie
licencja: CC BY-SA 2.0

Ćwiczenie 1
Oto tytuły znanych legend. Przyporządkuj je miastom lub regionom. W razie wątpliwości
skorzystaj z dostępnych źródeł informacji.
Legenda o koziołkach z ratuszowej
wieży

Tatry

Złota Kaczka

Poznań

O Lechu, Czechu i Rusie

Warszawa

Stopka królowej Jadwigi

Łęczyca

Legenda o diable Borucie

Kraków

O śpiących rycerzach

Gniezno

Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 2
Spośród znanych wam legend wybierzcie tę, która podoba się wam najbardziej. Przypomnijcie
ją sobie i zredagujcie plan wydarzeń.

Uzupełnij

Ćwiczenie 3
Dopasuj imiona postaci do legend, z których pochodzą.
– polski szlachcic, który, wedle podania, zaprzedał duszę diabłu. Jedna z najbardziej
znanych legend głosi, że obecnie przebywa on na Księżycu.
– legendarny założyciel dynas i Piastów. Przyjął w gościnę dwóch wędrowców,
którzy uczestniczyli w postrzyżynach syna, Ziemowita.
– legendarna królowa Bałtyku mieszkająca w bursztynowym pałacu w głębinach
Bałtyku.
– sławny diabeł, co ponoć dotąd siedzi pod gruzami łęczyckiego zamku.
– węgierska królewna, która zażyczyła sobie w wianie od swojego ojca jednego
skarbu – soli.
– zbójnik tatrzański, wedle legendy grabił bogatych i rozdawał zdobycze biednym.
– mały konik z siedzącym na nim brodatym jeźdźcem w charakterystycznej
spiczastej czapce; związany z tradycyjną zabawą krakowską.
Jurata
Jadwiga

Bolko
Kinga

Lech

Piast Kołodziej

Mieszko

Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Twardowski

lajkonik

Boruta

Janosik

Ćwiczenie 4
Połącz wyrazy w taki sposób, żeby utworzyć poprawne pary wyrazów związane z polskimi
legendami.
Mysia

pierniki

smok

Kaczka

wzrok

koziołki

śpiący

Wieża

poznańskie

bazyliszka

Złota

wawelski

śpiew

syreny

szewc

Skuba

toruńskie

rycerze

Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 5
Określ, które zdania dotyczące legendy są prawdziwe, a które fałszywe
Prawda
Bohaterami są często postacie
historyczne.
Nie ma walki dobra ze złem.
Fałsz

Zawiera elementy fantastyczne
(bohaterowie, wydarzenia).
Akcja toczy się w miejscach
nieokreślonych.
Niczego nie uczy.
Zawiera w sobie ziarnko prawdy.
Nie pojawiają się w niej
fantastyczne postaci: dziwne
stwory, diabły, rusałki itp.
Zazwyczaj jest ściśle związana
z określonym miejscem.

Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 6
Jakie znasz legendy ze swojego regionu? Zapisz ich tytuły tutaj lub w zeszycie.
Z jakimi miejscami, wydarzeniami się wiążą? Przygotuj wystawę zdjęć, ilustracji (miejsc,
budowli) dotyczących podań z twojego regionu.
Wybierz jedną z legend ze swojego regionu i naucz się ją opowiadać.

Uzupełnij

Ćwiczenie 7
Zorganizujcie turniej krasomówczy, na którym zaprezentujecie swoje opowieści.
Ćwiczenie 8
Znajdź w swojej okolicy ciekawe miejsce. Ułóż własną legendarną opowieść z nim związaną.

Legendarne motywy

Dęby nazwane Lech, Czech i Rus w Rogalinie
Robert Wrzesiński, licencja: CC BY 3.0

Ćwiczenie 1
Przyjrzyjcie się zdjęciu trzech rogalińskich dębów. Jak myślicie, dlaczego nadano im imiona
Lech, Czech i Rus?
Ćwiczenie 2
Przeczytaj wiersz Józefa Ratajczaka pt. „Legenda”. Wynotuj tytuły legend, o których jest mowa
w utworze.

“

Józef Ratajczak

Legenda
Taką legendę mi pokaż,
co siedzi wciąż
w jamie smoka
i kryje się w kopcu Kraka.
To jest legenda na plakat.

Taką legendę mi przyślij,
co skacze z Wandą
do Wisły i mieszka
w Mysiej Wieży.
Taką legendę chcę przeżyć.
Bo takie legendy uczą:
Śpiący Rycerze
się zbudzą,
Piast przyjdzie
I Kościuszko.
To są legendy nad łóżko.
Malować je i powiesić.
Niech zawsze nad nami płyną
W pieśni.
A potem w szkolnym zeszycie,
napisać je sobie,
jak życie.
Józef Ratajczak, Legenda, [w:] tegoż, Wiersze dla dzieci, Wrocław 2000.

Ćwiczenie 3
Grupa I
Opracujcie plakat do przedstawienia składającego się z inscenizacji legend, o których
mówi osoba mówiąca w I zwrotce wiersza. Gotowe dzieło przedstawcie całej klasie.
Opowiedzcie o nim.
Grupa II
Opracujcie inscenizację legend (pomysły na wystawienie na scenie, scenariusz), o których
mówi osoba mówiąca w II zwrotce wiersza.
Grupa III
Namalujcie ilustracje do legend, o których mówi osoba mówiąca w III zwrotce wiersza.

Ćwiczenie 4
Oceń prezentacje grup w krótkiej notatce. Pamiętaj, żeby opisać wartości artystyczne
plakatów i rysunków (technika wykonania, staranność, kreatywność) oraz pomysłowość
scenariuszy.

Legenda na plakat: ...
Legendy do przeżywania: ...
Legendy nad łóżko: ...

Uzupełnij

Ćwiczenie 5
Podaj kilka cech takich legend, których pragnie postać mówiąca w wierszu. Zapisz je tutaj lub
w zeszycie.

Uzupełnij

Ćwiczenie 6
Wyjaśnij, dlaczego legendy są, zdaniem postaci mówiącej, ważne w naszym życiu. Jakie jest
twoje zdanie na ten temat?

Uzupełnij

Ćwiczenie 7
Do kogo zwraca się postać mówiąca w wierszu? W jaki sposób? Zapisz odpowiedź tutaj lub
w zeszycie.

Uzupełnij

Prawdziwa miłość

licencja: CC 0

Ćwiczenie 1
Przeczytaj tekst hymnu Świętego Pawła. Zwróć uwagę na to, kto może być osobą mówiącą
w tym utworze.

“

Święty Paweł

Hymn o miłości, 1 List do Koryntian, 13. 1‐7
Gdybym mówił językami ludzi i aniołów,
a miłości bym nie miał,
stałbym się jak miedź brzęcząca
albo cymbał brzmiący.
Gdybym też miał dar prorokowania
i znał wszystkie tajemnice,
i posiadał wszelką wiedzę,
i wszelką [możliwą] wiarę, tak iżbym góry przenosił,
a miłości bym nie miał,
byłbym niczym.
I gdybym rozdał na jałmużnę całą majętność moją,
a ciało wystawił na spalenie,
lecz miłości bym nie miał,

nic bym nie zyskał.
Miłość cierpliwa jest,
łaskawa jest.
Miłość nie zazdrości,
nie szuka poklasku,
nie unosi się pychą;
nie dopuszcza się bezwstydu,
nie szuka swego,
nie unosi się gniewem,
nie pamięta złego;
nie cieszy się z niesprawiedliwości,
lecz współweseli się z prawdą.
Wszystko znosi,
wszystkiemu wierzy,
we wszystkim pokłada nadzieję,
wszystko przetrzyma.
Święty Paweł, Hymn o miłości, 1 List do Koryn an, 13. 1-7, [w:] tegoż, Biblia Tysiąclecia, Poznań-Warszawa 1980, s. 13.

Ćwiczenie 2
Podziel „Hymn o miłości” na dwie części. Zatytułuj je.
Ćwiczenie 3
Jaka jest prawdziwa miłość, o której pisze Święty Paweł? Zapisz odpowiednie określenia
z hymnu.

Uzupełnij

Ćwiczenie 4
Jakich postaw i zachowań miłość nie akceptuje? Wyjaśnij dlaczego.

Fragment „Hymnu do miłości”

Cechy pozytywne

Cechy negatywne

Miłość cierpliwa jest,

cierpliwość

niecierpliwość

łaskawa jest.

Miłość nie zazdrości,

nie szuka poklasku,

nie unosi się pychą;

nie dopuszcza się bezwstydu,

nie szuka swego,

nie unosi się gniewem,

nie pamięta złego;

nie cieszy się z niesprawiedliwości,

lecz współweseli się z prawdą.

Wszystko znosi,

wszystkiemu wierzy,

we wszystkim pokłada nadzieję,

wszystko przetrzyma.

Ćwiczenie 5
Nazwij wartości, o których jest mowa w „Hymnie o miłości”. Jakie jest znaczenie
wymienionych wartości bez miłości? Zapisz swoje spostrzeżenia tutaj lub w zeszycie.

Uzupełnij

Ćwiczenie 6
Zapytaj kilka osób o to, co to jest miłość. Zapisz ich odpowiedzi tutaj lub w zeszycie.

Uzupełnij

Ćwiczenie 7
Jak rozumiesz myśl Świętego Augustyna: Kochaj i czyń, co chcesz? Co proponuje Święty
Augustyn zamiast różnych zakazów i nakazów?

Uzupełnij

Ćwiczenie 8
Dowiedz się, kim był autor „Hymnu o miłości”. Sporządź na jego temat krótką notatkę. Nie
zapomnij o podaniu podstawowych informacji:
kiedy i gdzie żył,
jak prawdopodobnie zginął,
jakie wydarzenie zmieniło jego życie,
dokąd podróżował,
jakie listy napisał.
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Obowiązek czy przyjemność?

licencja: CC 0

Ćwiczenie 1
Porozmawiajcie w parach o swoich obowiązkach. Możecie wykorzystać w rozmowie podane
niżej pytania.
Jakie macie domowe obowiązki?
Ile zajmują wam one czasu?
Który ze swoich obowiązków lubicie najbardziej? Którego nie lubicie? Dlaczego?
Ćwiczenie 2
Przeczytaj tekst Brunona Ferrera. Jak myślisz, dlaczego adresatem listu chłopca jest mama,
a nie jego tata?

“

Bruno Ferrero

Rachunek dla mamy
Któregoś wieczoru, gdy mamusia przygotowywała kolację,
jedenastoletni syn stanął w kuchni, trzymając w ręku kartkę.

Z oﬁcjalną miną dziecko podało kartkę matce, która wytarła sobie
ręce w fartuch i przeczytała, co było napisane:
«Za wyrwanie chwastów na ścieżce: 5000 lirów.
Za uporządkowanie mojego pokoju: 10 000 lirów.
Za kupienie mleka: 1000 lirów.
Za pilnowanie siostrzyczki (3 popołudnia): 15 000 lirów.
Za otrzymanie dwukrotnie najlepszego stopnia: 10 000 lirów.
Za wyrzucanie śmieci co wieczór: 7000 lirów.
Razem: 48 000 lirów».
Mama spojrzała czule w oczy syna. Jej umysł pełen był wspomnień.
Wzięła długopis i na drugiej stronie kartki napisała:
«Za noszenie ciebie w łonie przez 9 miesięcy: 0 lirów.
Za wszystkie noce spędzone przy twoim łóżku, gdy byłeś chory: 0
lirów.
Za te wszystkie chwile pocieszania ciebie, gdy byłeś smutny: 0 lirów.
Za wszystkie osuszone twoje łzy: 0 lirów.
Za to wszystko, czego ciebie nauczyłam dzień po dniu: 0 lirów.
Za wszystkie śniadania, obiady, kolacje, podwieczorki i śniadania do
szkoły: 0 lirów.
Za życie, które ci daję każdego dnia: 0 lirów.
Razem: 0 lirów».
Gdy skończyła, uśmiechając się, matka podała kartkę synowi. Ten
przeczytał to, co napisała, i otarł sobie dwie duże łzy, które pojawiły
się w jego oczach.

Odwrócił kartkę i na swoim rachunku napisał: «Zapłacono». Potem
chwycił mamę za szyję i obsypał ją pocałunkami.
Bruno Ferrero, Rachunek dla mamy, [w:] tegoż, Czasami wystarcza promyk słońca, Warszawa 2003.

Ćwiczenie 3
Dlaczego mama chłopca nie oczekiwała zapłaty za swoją pracę? Uzasadnij odpowiedź.

Uzupełnij

Ćwiczenie 4
Grupa I
Opiszcie, co czuł chłopiec, kiedy przygotowywał rachunek, a co poczuł, gdy dostał rachunek
od swojej mamy. Możecie wykorzystać podane nazwy uczuć.
Grupa II
Opiszcie, co czuła mama, gdy dostała rachunek od swojego synka. Możecie wykorzystać
podane nazwy uczuć.
zażenowanie
złość
wzruszenie
zawstydzenie
gniew
żal
szczęście
czułość
miłość
upokorzenie
radość
Ćwiczenie 5
Opowiedz z punktu widzenia syna lub mamy, co się wydarzyło „któregoś wieczoru, gdy
mamusia przygotowywała kolację”.

Ćwiczenie 6
Napisz list z podziękowaniem dla rodziców. Wykorzystaj wnioski płynące z tekstu Brunona
Ferrera.

Uzupełnij

Ćwiczenie 7
O czym, według ciebie, świadczy angażowanie się w obowiązki domowe? Czy otrzymywanie
za to pieniędzy jest słuszne?
Ćwiczenie 8
Ułóż plan dzielenia się obowiązkami domowymi. Zaproponuj w nim swój udział. Zastanów się,
co możesz robić i jak często. Przedstaw swoje pomysły najpierw całej klasie, a później
rodzicom.

Uzupełnij

Miłosne zacisze

licencja: CC 0

Ćwiczenie 1
Sprawdź, czy dobrze rozumiesz sens podanych wyrazów. Dopasuj odpowiednie znaczenia do
słów.
miłość

człowiek mający zamiłowanie do
czegoś; zwolennik, amator, wielbiciel

miłować

współczucie i dobroć okazywane
komuś

miłośnik

łaskawy, dobrotliwy; pełen miłości,
miłosierdzia; litościwy

miłosierdzie

głębokie przywiązanie do kogoś lub
czegoś, umiłowanie, kochanie kogoś,
czegoś; gorące, namiętne uczucie do
drugiej osoby

miłościwy

darzyć miłością coś lub kogoś; kochać

Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 2
Poniżej umieszczono imiona znanych postaci. Dopasuj imiona znanych postaci tak, aby
utworzyły kochające się pary. W razie wątpliwości skorzystaj z dostępnych źródeł informacji.
Ariadna

Helena

Parys

Julia

Eros

Ewa

Adam

Tezeusz

Romeo

Psyche

Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 3
Jaka to miłość? Utwórz odpowiednie przymiotniki. Zapisz je w zeszycie wokół słowa miłość.
miłość siostry – ...
miłość brata – ...
miłość rodziców – ...
miłość matki – ...
miłość ojca – ...
miłość dziecka – ...

Ćwiczenie 4
Popraw związki wyrazowe.
miłość od siódmego wejrzenia – miłość od
ograniczona miłość –

miłość

nie pogrywa się z miłością – nie
wymówić miłość –
igra

wyznać

wejrzenia

się z miłością

miłość
bezgraniczna

pierwszego

Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 5
Dopasuj odpowiednie znaczenia do związków frazeologicznych z wyrazem serce.
ktoś doznaje uczucia smutku, żalu itp.

zajęcze ♥

ktoś się wzrusza, rozczula czymś

♥ pęka

ktoś doznał wielkiej ulgi

coś chwyta kogoś za ♥

szczerze, otwarcie

złamać komuś ♥

wyróżniać się uczynnością, szczerością,
serdecznością, otwartością

kamień spadł komuś z ♥

ktoś doznaje silnych wzruszeń,
przeżywa uczucie zachwytu, strachu,
grozy itp.

mieć ♥ na dłoni

tchórzliwe usposobienie, tchórzostwo

♥ komuś podchodzi do gardła

zawieść kogoś w uczuciach,
unieszczęśliwić kogoś

z ręką na ♥

Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 6
Spośród podanych przymiotników wybierz takie, które tworzą związek frazeologiczny
z wyrazem serce. Skorzystaj ze słownika frazeologicznego.
anielskie
diabelskie
dobre
straszne
pawie
gołębie
śliskie
miękkie
bezbarwne
złote
kamienne
lwie
kocie
Zapisz utworzone związki frazeologiczne w zeszycie i wytłumacz ustnie ich znaczenie.

Ćwiczenie 7
Ułóż przysłowia.
Stara miłość

nie wie, co to pany.

Kto się lubi,

ten się czubi.

Miłość

nie rdzewieje.

Serce nie sługa,

jest ślepa.

Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 8
Zapisz w zeszycie, wykorzystując poniższy schemat notatki, jakie symbole można przypisać
miłości.
Miłość – znaki szczególne
kolor: …
bożek: …
część ciała: …
kwiat: …
przedmiot: …
ptak: …

Po jednej i po drugiej stronie

Prambanan – hinduistyczny zespół świątynny w Indonezji
Gunawan Kartapranata, licencja: CC BY-SA 3.0

Indie mają własną mitologię, inną od znanych nam, europejskich opowieści. Zaludniają ją
bogowie o niezwykłych imionach i atrybutach. Warto je poznać.
Ćwiczenie 1
Przeczytaj opowiadanie Henryka Sienkiewicza. Zwróć uwagę na podobieństwa tej opowieści
do podań o powstaniu świata w mitologii greckiej i Biblii oraz różnice między nimi.

“

Henryk Sienkiewicz

Dwie łąki
Były dwie krainy, leżące obok siebie niby dwie łąki niezmierne,
podzielone tylko jasnym strumieniem. Brzegi tego strumienia
rozchylały się w jednym miejscu łagodnie na obie strony, tworząc
bród miałki w kształcie jeziorka o wodach cichych i przezroczystych.
Pod błękitną tonią widać było dno złote, z którego wyrastały łodygi
lotosu, rozkwitającego nad wodną szybą kwieciem różowym i białym;
tęczowe łątki i motyle wiły się wokół kwiatów, a wśród palm
nadbrzeżnych i wyżej, w promiennym powietrzu, dzwoniły jak
srebrne dzwonki ptaki.

I to było przejście z jednej krainy do drugiej.
Pierwsza zwała się Łąką Życia, druga Łąką Śmierci.
Stworzył obie najwyższy i wszechmocny Brahma, który w krainie
Życia rozkazał włodarzyć dobremu Wisznu, a w krainie Śmierci
mądremu Sziwie.
I rzekł:
– Czyńcie, jako rozumiecie najlepiej.
Więc w krainie należącej do Wisznu zawrzało Życie. Poczęło
wschodzić i zachodzić słońce, nastały dnie i noce, przestworza
morskie jęły wzdymać się i opadać; na niebie pokazały się ciężarne
dżdżem obłoki, ziemia porosła puszczą, zaroiło się od ludzi, zwierząt
i ptaków. By zaś wszystkie twory żyjące mogły rozradzać się
i mnożyć, stworzył dobry bóg Miłość, której nakazał, aby zarazem
była szczęściem.
A wtedy Brahma zawołał go przed swoje oblicze i rzekł:
– Nic doskonalszego nie zdołasz wymyślić na ziemi, że zaś uczyniłem
niebo już pierwej, przeto odpocznij i niech te istoty, które nazwałeś
ludźmi, snują dalej bez żadnej pomocy nić życia.
Wisznu usłuchał rozkazu Brahmy i ludzie poczęli odtąd sami myśleć
o sobie. Z ich dobrych pomysłów zrodziła się radość, a ze złych
smutki, więc ze zdziwieniem spostrzegli, że życie nie jest
nieustannym weselem, ale że ową nić, o której mówił Brahma, przędą
jakby dwie prządki, z których jedna ma uśmiech na twarzy, a druga łzy
w oczach.
Udali się tedy przed tron Wisznu i poczęli się skarżyć:
– Panie, ciężkie jest Życie w smutku.
A on rzekł:

– Niechaj was pociesza Miłość.
Usłyszawszy to, odeszli uspokojeni, albowiem Miłość rozpraszała
istotnie ich smutki, które wobec szczęścia, jakie ona daje, wydawały
się tak błahe, że nie warto było na nie zważać.
Ale Miłość jest zarazem wielką rodzicielką Życia, więc jakkolwiek
ogromna była ta kraina, w której włodarzył Wisznu, wkrótce dla
tłumów ludzkich nie starczyło ni jagód leśnych, ni miodu skalnych
pszczół, ni owoców na drzewach. Wówczas ci, którzy byli
najrozumniejsi, wzięli się do karczowania lasów, do uprawy pól, do
siejby zboża i do zbierania plonów.
I w ten sposób powstała na ziemi Praca. Wkrótce wszyscy musieli się
do niej zabrać, tak że stała się ona nie tylko podstawą Życia, ale
niemal Życiem samym.
Ale z Pracy zrodził się Trud, a z Trudu Zmęczenie.
Gromady ludzi stanęły znów przed tronem Wisznu.
– Panie! – wołały, wyciągając ręce – Trud osłabił nam ciała,
Zmęczenie rozsiało się w naszych kościach i chcielibyśmy odpocząć,
a Życie przymusza nas wciąż do pracy!
Na to Wisznu rzekł:
– Wielki Brahma nie zezwolił mi rozwijać dalej Życia, ale wolno mi
stworzyć coś takiego, co będzie jego przerwą, a przeto
i wypoczynkiem.
I stworzył Sen.
Ludzie z radością przyjęli ten nowy dar i wkrótce uznali go za jeden
z największych, jakie otrzymali z rąk boga.
We śnie koiły się troski i zawody, we śnie krzepiły się siły
zmęczonych. Sen osuszał jak dobra matka łzy smutku i otaczał głowy

śpiących jakby cichą mgłą zapomnienia. Więc ludzie wychwalali Sen,
mówiąc:
– Bądź błogosławion, albowiem lepszyś jest od Życia na jawie.
I jedno tylko mieli mu do zarzucenia, że nie trwa wiecznie, że
następuje przebudzenie, a po przebudzeniu praca – i nowe trudy,
i zmęczenie.
Myśl ta poczęła ich trapić tak ciężko, że po raz trzeci udali się do
Wisznu.
– Panie – mówili – dałeś nam dobro wielkie i niewysłowione, ale
niezupełne. Spraw, by Sen był wieczny.
Wisznu zaś zmarszczył swoje boskie brwi, jakby zgniewan ich
natręctwem, i odpowiedział:
– Tego ja wam już dać nie mogę, ale idźcie do rzecznej przeprawy,
a po drugiej stronie znajdziecie to, czego szukacie.
Ludzie posłuchali głosu bóstwa i zastępy ich pociągnęły zaraz nad
jeziorko, a stanąwszy nad nim, poczęli spoglądać na drugą stronę.
Za cichą i jasną, haftowaną kwieciem tonią ciągnęła się Łąka Śmierci,
czyli Kraina Sziwy.
Nie wschodziło i nie zachodziło w niej słońce, nie było dnia i nocy, ale
całe przestworze nasycała liliowa, jednostajna jasność. […]
Kraina nie była pustynna: jak okiem sięgnąć, widniały w niej doliny
i wzgórza, porosłe ślicznymi kępami drzew, wokół których wiły się
pnącze, zwoje bluszczu i winogradu zwieszały się ze skał. Ale i skały,
i pnie drzew, i smukłe łodygi roślin były niemal przezroczyste, jakby
ze zgęszczonegc światła uczynione. […]
W jasnym powietrzu nie było najmniejszego powiewu, nie poruszał
się żaden kwiat, nie zadrgał żaden listek.

Ludzie, którzy przyszli na brzeg gwarno i z głośną rozmową, uciszyli
się na widok tych liliowych, nieruchomych przestworów i tylko
szeptem poczęli powtarzać:
– Jaka tam cisza i jak tam wszystko spoczywa w świetle!
– O tak, tam spokój i wieczny sen...
Więc niektórzy, najbardziej zmęczeni, rzekli po chwili:
– Pójdziemy szukać wiecznego snu!
I weszli w wodę. Grająca tęczą toń rozstąpiła się zaraz przed nimi,
jakby chcąc im przejście ułatwić. Ci, którzy pozostali na brzegu,
chwyceni nagłą tęsknotą, poczęli na nich wołać – lecz żaden z nich
nie odwrócił głowy i szli dalej lekko i ochoczo, widocznie coraz
bardziej urokiem cudnej krainy przyciągani.
Tłum patrzący z brzegu Życia, zauważył też, że ciała ich, w miarę jak
się oddalali, stawały się rozwidnione, przejrzyste, coraz lżejsze, coraz
bardziej świetlane, coraz promienniejsze i jakby topniejące w tej
powszechnej jasności, która napełniała Łąkę Śmierci.
A gdy przeszli, układali się do spoczynku wśród tamtych kwiatów
i drzew lub u podnóża skał. Oczy ich były zamknięte, ale twarze miały
wyraz nie tylko niewysłowionego spokoju, lecz i takiego szczęścia,
jakiego na Łące Życia nie dawała nawet Miłość.
Co widząc, pozostali przy życiu mówili do siebie wzajem:
– Słodsza i lepsza jest kraina Sziwy...
I poczęli przechodzić coraz liczniej na drugą stronę. Szły jakby
uroczyste korowody starców i ludzi dojrzałego wieku, i mężów
z żonami, i matek prowadzących za ręce dzieci maleńkie,
i młodzieńców, i dziewcząt, a potem tysiące i miliony ludzi zaczęły się
tłoczyć u Cichego Przejścia, aż wreszcie Łąka Życia wyludniła się
prawie zupełnie. Wówczas Wisznu, którego zadaniem było strzec

Życia, przeraził się własną, udzieloną w gniewie, radą i nie wiedząc,
co począć, udał się do najwyższego Brahmy.
– Stworzycielu – rzekł – ratuj Życie! Oto dziedzinę Śmierci uczyniłeś
tak jasną, tak piękną i szczęsną, że wszyscy opuszczają moje
królestwo.
– Zali nie pozostał ci nikt? – spytał Brahma.
– Jeden tylko młodzieniec i jedna dziewczyna, panie, którzy, kochając
się niezmiernie, woleli wyrzec się wiecznego ukojenia niż zamknąć
oczy i nie patrzeć na siebie więcej.
– Czego więc żądasz?
– Uczyń krainę Śmierci mniej piękną i szczęśliwą, bo inaczej i tych
dwoje opuści mnie za innymi, gdy minie wiosna ich miłości.
Na to Brahma zamyślił się przez chwilę, po czym rzekł:
– Nie! Nie ujmę piękności i szczęścia krainie Śmierci, ale uczynię co
innego, by uratować Życie. Odtąd ludzie muszą przechodzić na drugą
stronę, ale nie będą już przechodzili chętnie.
To rzekłszy utkał z ciemności grubą, nieprzeniknioną zasłonę,
a potem stworzył dwie straszne istoty, z których jedna zwała się
Boleść, a druga Trwoga, i kazał im tę zasłonę zawiesić u przejścia.
I od tej chwili Łąka Wisznu zaroiła się znowu Życiem, bo jakkolwiek
kraina Śmierci pozostała tak samo jasna, cicha i szczęśliwa jak
poprzednio, ludzie bali się Przejścia.
Henryk Sienkiewicz, Dwie łąki, [w:] tegoż, Baśnie i legendy, Warszawa 1986, s. 25.

Ćwiczenie 2
Uporządkuj pojęcia według kolejności pojawiania się na Łące Życia. Zapisz je tutaj lub
w zeszycie.

Uzupełnij

boleść
miłość
praca
radość
sen
smutek
trud
trwoga
zmęczenie
życie
Ćwiczenie 3
Opowiedz, jak rozwijała się Łąka Życia.
Ćwiczenie 4
Wytłumacz, jaką rolę w świecie Wisznu odgrywała Miłość. Zapisz odpowiedź tutaj lub
w zeszycie.

Uzupełnij

Ćwiczenie 5
Zaznacz w tekście Henryka Sienkiewicza opisy: Łąki Życia – żółtym kolorem; Łąki Śmierci –
ﬁoletowym kolorem; przejścia między Krainą Wisznu a Krainą Sziwy – zielonym kolorem.
zielony 

żółty 

ﬁoletowy 

Były dwie krainy, leżące obok siebie niby dwie łąki niezmierne, podzielone tylko jasnym
strumieniem. Brzegi tego strumienia rozchylały się w jednym miejscu łagodnie na obie strony,
tworząc bród miałki w kształcie jeziorka o wodach cichych i przezroczystych. Pod błękitną
tonią widać było dno złote, z którego wyrastały łodygi lotosu, rozkwitającego nad wodną
szybą kwieciem różowym i białym; tęczowe łątki i motyle wiły się wokół kwiatów, a wśród
palm nadbrzeżnych i wyżej, w promiennym powietrzu, dzwoniły jak srebrne dzwonki ptaki.
I to było przejście z jednej krainy do drugiej.
Pierwsza zwała się Łąką Życia, druga Łąką Śmierci.
Stworzył obie najwyższy i wszechmocny Brahma, który w krainie Życia rozkazał
włodarzyć dobremu Wisznu, a w krainie Śmierci mądremu Sziwie.
I rzekł:
– Czyńcie, jako rozumiecie najlepiej.
Więc w krainie należącej do Wisznu zawrzało Życie. Poczęło wschodzić i zachodzić słońce,
nastały dnie i noce, przestworza morskie jęły wzdymać się i opadać; na niebie pokazały się
ciężarne dżdżem obłoki, ziemia porosła puszczą, zaroiło się od ludzi, zwierząt i ptaków. By zaś
wszystkie twory żyjące mogły rozradzać się i mnożyć, stworzył dobry bóg Miłość, której
nakazał, aby zarazem była szczęściem.
A wtedy Brahma zawołał go przed swoje oblicze i rzekł:
– Nic doskonalszego nie zdołasz wymyślić na ziemi, że zaś uczyniłem niebo już
pierwej, przeto odpocznij i niech te istoty, które nazwałeś ludźmi, snują dalej bez
żadnej pomocy nić życia.
Wisznu usłuchał rozkazu Brahmy i ludzie poczęli odtąd sami myśleć o sobie. Z ich
dobrych pomysłów zrodziła się radość, a ze złych smutki, więc ze zdziwieniem
spostrzegli, że życie nie jest nieustannym weselem, ale że ową nić, o której mówił
Brahma, przędą jakby dwie prządki, z których jedna ma uśmiech na twarzy, a druga
łzy w oczach.
[...] Ludzie posłuchali głosu bóstwa i zastępy ich pociągnęły zaraz nad jeziorko, a
stanąwszy nad nim, poczęli spoglądać na drugą stronę.

Za cichą i jasną, ha owaną kwieciem tonią ciągnęła się Łąka Śmierci, czyli Kraina
Sziwy.
Nie wschodziło i nie zachodziło w niej słońce, nie było dnia i nocy, ale całe przestworze
nasycała liliowa, jednostajna jasność. […]
Kraina nie była pustynna: jak okiem sięgnąć, widniały w niej doliny i wzgórza, porosłe
ślicznymi kępami drzew, wokół których wiły się pnącze, zwoje bluszczu i winogradu zwieszały
się ze skał. Ale i skały, i pnie drzew, i smukłe łodygi roślin były niemal przezroczyste, jakby ze
zgęszczonegc światła uczynione. […]
W jasnym powietrzu nie było najmniejszego powiewu, nie poruszał się żaden kwiat, nie
zadrgał żaden listek.
Ludzie, którzy przyszli na brzeg gwarno i z głośną rozmową, uciszyli się na widok
tych liliowych, nieruchomych przestworów i tylko szeptem poczęli powtarzać:
– Jaka tam cisza i jak tam wszystko spoczywa w świetle!
[...]
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 6
Namalujcie ilustrację do tekstu.
Grupa I
Łąka Życia.
Grupa II
Łąka Śmierci.
Grupa III
Przejście między Krainą Wisznu a Krainą Sziwy.

Ćwiczenie 7
Zorganizujcie mini-konferencję na temat:
Życie i śmierć w utworze Henryka Sienkiewicza pt. „Dwie łąki”. Przygotujcie się do udziału
w konferencji, odpowiadając na pytania. Pamiętajcie o uzasadnieniu własnego zdania.
Dlaczego Łąka Śmierci wydała się ludziom tak atrakcyjna?
Jak ostatecznie Brahma zabezpieczył krainę Życia?
W jaki sposób opowiadanie pt. „Dwie łąki” tłumaczy fakt, że ludzie obawiają się śmierci?
Kto jako ostatni pozostał w krainie Wisznu? Z czego to wynikało?
Jaką postać mitologiczną przypomina Wisznu?
Prowadzący spotkanie wyjaśnia temat i czuwa nad rozwojem rozmowy, zadając pytania
spośród podanych wyżej. Kolejność pytań zależna jest od rozwoju spotkania.

Szczęśliwy dzień

Ziemski raj
Raphaël Toussaint, Ziemski raj, 1970, obraz olejny, licencja: CC BY-SA 4.0

Ćwiczenie 1
Opracujcie deﬁnicję słowa raj według instrukcji.
Na czystej kartce, na środku zapiszcie słowo raj.
Każdy członek grupy zapisuje własną deﬁnicję pojęcia raj w jednym z rogów kartki. Zagina
róg.
Wspólnie rozwińcie rogi kartki i przeczytajcie na głos swoje deﬁnicje.
Stwórzcie wspólną deﬁnicję słowa raj.
Na koniec sprawdźcie, jak deﬁniuje to słowo słownik języka polskiego. Czy wasze hasło
bardzo się różni od słownikowego? Dlaczego?

Ćwiczenie 2
Przyporządkuj określenia do grup: synonimy, wyrazy przeciwstawne i wyrazy pokrewne do
słowa raj.
Synonimy
piekło
eden
Wyrazy przeciwstawne

niebo

rajski

Tartar

kraina szczęśliwości
królestwo niebieskie

kraj mlekiem i miodem płynący
czeluście piekielne
kraina cieni
Wyrazy pokrewne

arkadia

królestwo ciemności

Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 3
Przeczytaj biblijną opowieść o stworzeniu człowieka. Zwróć uwagę na to, jak zostaje
wyjaśniona potrzeba stworzenia kobiety.

“

Anna Kamieńska

Pierwsi ludzie w raju
Wziął tedy Pan Bóg człowieka i posadził go w Raju rozkoszy.
Genesis II, 15
Garncarz z gliny lepi garnki i dzbany. Bóg jak wielki garncarz ulepił
z mułu ziemi pierwszego człowieka. Tchnął w jego usta oddech i dał
mu imię Adam, czyli człowiek.
Pokochał Bóg człowieka. Dlatego osadził go we wspaniałym ogrodzie
pełnym pięknych drzew dających smaczne owoce. W rajskim
ogrodzie. Na samym środku raju zasadził drzewo wiadomości

dobrego i złego. W tym jednym drzewie krążyły soki dobra i zła. Raj
przecinała wielka rzeka rozdzielająca się na cztery tak samo potężne
odnogi. Wody tych rzek toczyły płytki złota i drogie kamienie. Ukazał
Bóg człowiekowi piękno raju i rzekł:
– Strzeż tego ogrodu. Z każdego drzewa możesz jeść owoce, tylko
z jednego drzewa, z drzewa wiadomości dobrego i złego, nie jedz, bo
jeśli zjesz jego owoc, umrzesz.
Żył Adam w raju. Przechadzał się między wspaniałymi drzewami
i zrywał z nich owoce. Był jednak smutny. Nie umiał się śmiać.
Zobaczył to Pan Bóg i pomyślał, że człowiek jest samotny. Dlatego jest
mu smutno. Nikt nie lubi być sam. A może by tak napełnić raj
zwierzętami i ptactwem? Patrząc na nie, Adam się rozweseli.
I przyprowadził Bóg do Adama zwierzęta. Prowadził je po kolei,
wszystkie, jakie żyły na ziemi. Tyle było tam głów, łap, rogów,
pazurów, skrzydeł, piór, ogonów i dziobów, ile pomysłów miał Pan
Bóg, kiedy je stwarzał. Wszystkie podchodziły, podpełzały,
podpływały, podfruwały do Adama, a on nadawał im imiona. Bo cóż
z tego, że były, jeżeli nie wiadomo było, jak je nazywać? Dopiero imię
sprawia, że coś istnieje naprawdę.
Wielka to była robota. Adam był bardzo zajęty i nie miał czasu na nic
innego.
Trzeba stworzyć mu kogoś do pomocy – pomyślał Pan Bóg.
Pewnego dnia, kiedy zmęczony Adam położył się w miękkiej trawie
na ziemi, Pan Bóg spuścił na niego mocny sen.
Gdy Adam spał twardo, Bóg wyjął z jego ciała jedno żebro i zasklepił
ciałem miejsce po nim. A z żebra Adamowego uczynił kobietę.
Adam zbudził się i zobaczył przed sobą kogoś podobnego do siebie,
zobaczył kobietę. Dotknął ręką miejsca, które Bóg otworzył, aby

wyjąć żebro. Zrozumiał, że niewiasta powstała z jego kości.
Jest częścią mojego ciała – pomyślał. – Jest kością z mojej kości. Jest
moją żoną. Jesteśmy mężem i żoną. Stanowimy jedno, chociaż mamy
dwa ciała. Odtąd będziemy żyć razem.
Cieszyli się oboje. Adam nie był już smutny. Żywili się owocami
rajskich drzew. Kładli się spać w ich cieniu. Byli nadzy. Nie nosili
ubrań, bo było ciepło. A wokół nich żyły w zgodzie zwierzęta.
Owieczka leżała obok lwa. Jagnię nie bało się leoparda. Żadne zwierzę
nie bało się drugiego. W raju nie było strachu. Nikt nikogo nie zjadał.
Wszystko, co żyło, karmiło się owocami i trawą. Dlatego właśnie raj
nazywał się RAJEM.
Anna Kamieńska, Pierwsi ludzie w raju, [w:] tejże, Książka nad książkami, Warszawa 1988, s. 16.

Ćwiczenie 4
Opowiedz swoimi słowami, jak Biblia tłumaczy powstanie pierwszych ludzi.
Ćwiczenie 5
Kogo przypomina wielki Bóg w dziele stwarzania człowieka? Znajdź odpowiednie porównanie
i zapisz je tutaj lub w zeszycie.

Uzupełnij

Ćwiczenie 6
Uporządkuj i zanotuj – tutaj lub w zeszycie – podane nazwy uczuć w kolejności, w jakiej
pojawiają się w tekście, a obok zapisz, kto i dlaczego je przeżywa.

Uzupełnij

zdziwienie
radość
miłość
smutek
troska
szczęście
zmęczenie
Ćwiczenie 7
Tutaj lub w zeszycie napisz kartkę z pamiętnika Adama, w którym będzie można znaleźć
odpowiedzi na pytania:
Dlaczego Adam nie był szczęśliwy w raju?
W jaki sposób Pan Bóg dbał o pierwszego mężczyznę?
Jak zachowywały się rajskie zwierzęta?
Jakiego zakazu Adam musiał przestrzegać w raju?

Uzupełnij

Ćwiczenie 8
Napisz kartkę z pamiętnika Ewy z jednego dnia w raju. Swoją pracę zapisz tutaj lub w zeszycie.

Uzupełnij

Czyny i ich konsekwencje

Wygnanie pierwszych ludzi z Raju - fragment fresku w Kaplicy Sykstyńskiej w Watykanie
Michał Anioł, 1509, domena publiczna

Ćwiczenie 1
Porozmawiajcie o wydarzeniach w waszym życiu, które w znaczący sposób na was wpłynęły.
Spróbujcie wskazać te, po których wasze życie się zmieniło.
Ćwiczenie 2
Przeczytaj opowieść o wygnaniu pierwszych ludzi z raju. Zwróć uwagę na postać mówiącego
węża. Kogo on przypomina?

“

Anna Kamieńska

Wygnanie z raju
W pocie oblicza twego będziesz pożywał chleba, aż się wrócisz do
ziemie, z którejś wzięty.
Genesis III, 19
Na środku raju zasadził Bóg drzewo wiadomości dobrego i złego i nie
pozwolił ludziom zrywać z niego owoców. Jabłka tego drzewa były
piękniejsze od innych, rumiane i błyszczące jak małe słońca.

– Nie wolno nam zrywać jabłek z tego drzewa – powiedział Adam do
żony. – Jeśli złamiemy ten zakaz, czeka nas śmierć.
Kobieta jednak częściej od Adama podchodziła przyglądać się
owocom tego drzewa, bo były piękne, chociaż cały raj pełen był
innych pięknych owoców.
Wypatrzył to WĄŻ, który był najchytrzejszy ze zwierząt. Pewnego
razu, kiedy kobieta przyglądała się pięknym owocom, wysunął
wężową głowę spośród liści i odezwał się do Ewy:
– Dlaczego nie wolno wam jeść owoców z tego drzewa? Przecież są
takie piękne.
Kobieta nie wiedziała, czy wolno jej rozmawiać z wężem. Ale
odrzekła:
– Z wszystkich innych drzew możemy zrywać i jeść owoce. Tylko
owoców z tego drzewa Pan Bóg zabronił nam dotykać, żebyśmy nie
pomarli.
– Na pewno nie pomrzecie! – odrzekł wąż. – ON boi się tylko, że jeśli
zjecie owoce z tego drzewa, otworzą się wam oczy i staniecie się tak
mądrzy jak sam Bóg.
Wąż powiedział to i cofnął się z sykiem. A kobieta została ze swoimi
myślami.
– Kto wie, może wąż mówi prawdę. Nic się nie stanie, jeśli zerwę
tylko jedno jabłko i skosztuję. Spróbuję tylko, czy jest smaczne.
Zerwała owoc, ugryzła i zaraz zawołała Adama. Wyciągnęła do niego
dłoń z nadgryzionym czerwonym jabłkiem, jakby chciała powiedzieć:
– Patrz, skosztowałam i nic mi się nie stało. Ugryź i ty.
I zjedli jabłko z drzewa wiadomości dobrego i złego.

A kiedy zjedli to jabłko, nagle uświadomili sobie, że są nadzy.
Zawstydzili się i zerwali liście z drzewa ﬁgowego, aby się okryć.
Tymczasem Pan Bóg przechadzał się między drzewami raju, a niósł go
lekki powiew południowego wiatru. Zlękli się ludzie. Po raz pierwszy
poznali, co to lęk. Ukryli się przed Bogiem między rajskimi drzewami.
Tak chowają się za ﬁrankę dzieci, myśląc, że ich nie widać. Ale Pan
Bóg widzi wszystko. Zawołał Adama po imieniu:
– Adamie, gdzie jesteś?
– Schowałem się przed tobą – odpowiedział Adam – bo usłyszałem,
że przechodzisz, a ja jestem nagi, więc przestraszyłem się.
– A któż ci powiedział, że jesteś nagi? Jadłeś owoc z tego drzewa,
z którego wam zabroniłem!
– To ona – wykręcał się Adam. – To ona, kobieta, zerwała owoc i dała
mi, żebym skosztował. To jej wina.
– Dlaczegoś to zrobiła? – zwrócił się Bóg do kobiety.
– To nie moja wina! To wąż mnie okłamał i skusił do zerwania jabłka.
Wówczas zwrócił się Bóg do węża:
– Za karę, że to uczyniłeś, będziesz przeklęty. Będziesz się czołgać po
ziemi przez całe życie i jeść tylko ziemię. A ty – zwrócił się Bóg do
kobiety – będziesz odtąd w bólu rodzić dzieci. Ty zaś, Adamie – rzekł
Bóg do człowieka – za to, że usłuchałeś żony i zjadłeś owoc z tego
drzewa, choć wiedziałeś, że ci tego zabroniłem, będziesz odtąd
ciężko pracował na ziemi, aby z niej wydobywać pożywienie.
W trudzie będziesz karczował ziemię, wyrywał ciernie i osty. W pocie
czoła będziesz jadł chleb z uprawy ziemi, a potem umrzesz i wrócisz
do ziemi. Bo z prochu powstałeś i w proch się obrócisz.
Zadrżeli ludzie, jakby nagle poczuli chłód. Ubrał ich Bóg w skóry
zwierząt. Wyciągnął swoje potężne ramię i wygnał z raju.

Obejrzeli się jeszcze za siebie.
Ale u bram rajskiego ogrodu stał ogromny Anioł Cherubin
z płomiennym mieczem w dłoni. Nie było powrotu.
Anna Kamieńska, Wygnanie z raju, [w:] tejże, Książka nad książkami, Warszawa 1988, s. 18.

Ćwiczenie 3
Przygotujcie się do opowiadania.
Zgromadźcie informacje na temat okoliczności złamania boskiego zakazu: kto, kiedy, gdzie,
dlaczego, na skutek czego złamał boski zakaz?
Wymieńcie w punktach skutki zjedzenia owocu z drzewa wiadomości dobrego i złego.
Ćwiczenie 4
Opowiedz, jak doszło do złamania boskiego zakazu i jakie były tego konsekwencje.
Wykorzystaj zgromadzone informacje.
Ćwiczenie 5
Do których fragmentów tekstu Anny Kamieńskiej nawiązują poniższe obrazy? Zaznacz je
dowolnym kolorem.



Adam i Ewa
Tycjan, Adam i Ewa, ok. 1550, olej na płótnie, Prado, Madryt, domena publiczna

Ćwiczenie 6
Przypomnij sobie postacie mitologiczne, które uległy pokusie. Jaki zakaz złamały? Jaka kara ich
spotkała? Sporządź na ten temat notatkę.

Uzupełnij

Ćwiczenie 7
Napisz ostrzeżenie dla Adama i Ewy przed zerwaniem owocu.

Uzupełnij

Ćwiczenie 8
Oceńcie czyn pierwszych ludzi. Jak wyglądałoby życie człowieka, gdyby nie zerwał owocu
z drzewa wiadomości dobrego i złego? Co człowiek zyskał, a co stracił przez skosztowanie
tego owocu? Podzielcie się swoimi reﬂeksjami z całą klasą.
Ćwiczenie 9
Jak wyobrażasz sobie drzewo wiadomości dobrego i złego? Zaprojektuj pracę plastyczną
(kolaż, ilustrację) albo literacką (opis).

Pierwsi rodzice w malarstwie i literaturze

Adam i Ewa
Lucas Cranach starszy, Adam i Ewa, 1510, olej i tempera na desce,

Źródło: a. nn., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 1
Przyjrzyjcie się dokładnie obrazowi .
Grupa I – Baczny obserwator
Jakie momenty z życia Adama i Ewy w raju ukazał malarz?
Zatytułujcie kolejne etapy życia Adama i Ewy przedstawione na obrazie.
Uporządkujcie je chronologicznie.
Grupa II – Gawędziarski przewodnik
Opowiedzcie biblijną historię Adama i Ewy, której etapy zostały ukazane na obrazie
Lucasa Cranacha tak, aby zaciekawić osobę oglądającą obraz.
Zapiszcie słowa – tutaj lub w zeszytach – które mógłby wypowiadać Pan Bóg
w momencie ukazanym na pierwszym planie.
Grupa III – Wnikliwy psycholog
Opiszcie postacie znajdujące się na obrazie. Zwróćcie uwagę na ich gesty, postawę ciała,
ubiór.
Opiszcie, co mogą czuć Adam i Ewa w scenie przedstawionej na pierwszym planie.
Wytłumaczcie, dlaczego postacie pierwszych ludzi ukazane przez Lucasa Cranacha są
nagie.
Grupa IV – Spostrzegawczy przyrodnik
Które z drzew jest drzewem wiadomości dobrego i złego? Opiszcie je.
Jakie jeszcze elementy przyrody ożywionej i nieożywionej przedstawił malarz na obrazie?
Wymieńcie je.

Zastanówcie się, czy wizja raju ukazana przez Lucasa Cranacha jest podobna do waszych
wyobrażeń.

Uzupełnij

Ćwiczenie 2
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 3
Określ każdy z zaznaczonych powyżej elementów co najmniej trzema epitetami. Zapisz swoje
propozycje tutaj lub w zeszycie.

Uzupełnij

Ćwiczenie 4
Zastanów się i zapisz notatkę tutaj lub w zeszycie.
Jak myślisz, dlaczego artysta pokazał różne etapy z rajskiego życia Adama i Ewy na jednym
obrazie?
Jaka scena została przedstawiona na pierwszym planie? Dlaczego?

Uzupełnij

Przejaskrawienie

licencja: CC 0

Ćwiczenie 5
Przeczytaj zapis scenki z Teatrzyku „Zielona Gęś” Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego. Zwróć
uwagę na źródła komizmu w tej scenie.
Teatrzyk Zielona Gęś ma zaszczyt przedstawić:
ŻARŁOCZNĄ EWĘ
Występują:
WAŻ, ADAM I EWA
WĄŻ:

(podaje Ewie jabłko na tacy):
Ugryź i daj Adamowi.
ADAM:
(ryczy):
Daj ugryźć! Daj ugryźć!
EWA:

(zjada całe jabłko)
WĄŻ:
(przerażony)
Co teraz będzie?
ADAM:
Niedobrze. Cała Biblia na nic.
Kurtyna
Źródło: Konstanty Ildefons Gałczyński "Teatrzyk Zielona Gęś", Iskry 2009, s. 36.

Ćwiczenie 6
Co by się stało, gdyby pierwszy mężczyzna nie zjadł jabłka? Wymyślcie jak najciekawsze
i najzabawniejsze skutki takiego obrotu spraw. Zapiszcie kilka przykładów tutaj lub
w zeszytach.

Uzupełnij

Ćwiczenie 7
W jaki sposób biblijna opowieść została zmieniona w przedstawieniu pt. „Żarłoczna Ewa”?
Wskażcie podobieństwa i różnice (zwróćcie uwagę na formę, treść, cechy bohaterów,
konsekwencje czynu).
Ćwiczenie 8
Przeczytaj uważnie tekst poboczny w utworze (w nawiasie, pochyłą czcionką). Jakie
informacje zostały w nim zawarte? Swoje obserwacje zapisz w formie notatki tutaj lub
w zeszycie.

Uzupełnij

Dla zainteresowanych
W utworach dramatycznych (przeznaczonych do wystawiania na scenie) występują dwa
typy tekstów:
1. główny – rozmowy postaci;
2. poboczny (didaskalia) – wskazówki autora dotyczące sposobu wystawiania utworu na
scenie (miejsca, dekoracji, rekwizytów, gry aktorów, ich zachowań itp.).

Ćwiczenie 9
Napisz opowiadanie pt. „Żarłoczna Ewa” na podstawie utworu Konstantego Ildefonsa
Gałczyńskiego.

Uzupełnij

Ćwiczenie 10
Przygotujcie scenki teatralne pt. „Żarłoczna Ewa”.
Skoncentrujcie uwagę na sposobie wypowiadania się postaci, pauzie, postawie ciała,
gestach, mimice, wyrazie twarzy.
Zorganizujcie elementy dekoracji, kos umy, rekwizyty, przygotujcie oprawę dźwiękową
i oświetlenie.

Punkty widzenia

licencja: CC 0

Ćwiczenie 1
Mówi się czasami, że można widzieć szklankę do połowy pełną albo do połowy pustą.
Porozmawiajcie na temat różnych punktów widzenia. Od czego zależy to, jak postrzegamy
świat?
Ćwiczenie 2
Przeczytaj fragment tekstu Marka Twaina. Zwróć uwagę na różnice w postrzeganiu wydarzeń
przez Adama i Ewę. Możesz zaznaczyć odpowiednie fragmenty kolorami i robić notatki.

“

Mark Twain

Powstała z żebra wyjętego z mego boku
Adam:
Poniedziałek
To nowe stworzenie o długich włosach ciągle staje mi na drodze.
Czatuje wciąż w pobliżu i podąża moimi śladami. Nie lubię tego; nie
przywykłem do towarzystwa. Wolałbym, aby przebywało wśród
innych zwierząt... Chmurno dzisiaj, wiatr wieje ze wschodu, będziemy
mieli chyba deszcz... M y? Skąd wziąłem to słowo? Już sobie
przypominam. Nowe stworzenie go używa. [...]

Środa
Wybudowałem sobie szałas dla ochrony przed deszczem, lecz nie
mogłem cieszyć się nim w spokoju. Nowe stworzenie już tam
wtargnęło, a gdy próbowałem je wypchnąć, zaczęło wylewać wodę
z otworów, którymi patrzy; ocierało je wierzchem łap, wydając przy
tym takie odgłosy, jak niektóre zwierzęta, kiedy cierpią. Chciałbym,
żeby przestało tyle mówić, bo gada bez przerwy. [...]
Czwartek
Oznajmiła mi, że powstała z żebra wyjętego z mego boku. Jest to
chyba mało prawdopodobne, gdyż nie brakuje mi ani jednego żebra.
Bardzo martwi się o sępa i przypuszcza, że trawa mu nie służy.
Obawia się, że nie będzie mogła go dłużej hodować, i sądzi, iż
powinien żywić się padliną. Sęp musi sobie radzić z tym, co dostaje.
Nie możemy zmienić całego świata dla wygody sępa.
Sobota
Wczoraj wpadła do jeziora, gdy jak zwykle przeglądała się w jego taﬂi.
Omal się nie udusiła i powiedziała, że było to bardzo nieprzyjemne.
Dlatego żal jej się zrobiło stworzeń żyjących w jeziorze, które nazywa
rybami, gdyż w dalszym ciągu nadaje nazwy zwierzętom, choć tego
nie potrzebują i nie zbliżają się, gdy na nie woła. [...] Zeszłej nocy
wydobyła mnóstwo ryb z wody i położyła mi na posłanie, bym je
ogrzał. Obserwowałem je przez cały dzień i nie zauważyłem, aby były
szczęśliwsze niż poprzednio, chyba tylko spokojniejsze. Gdy zapadnie
noc, wyrzucę je z domu. Nie będę już spać razem z nimi. Zauważyłem,
że są wilgotne i zimne, i bardzo nieprzyjemnie jest tak leżeć pośród
nich nago. [...]
Wtorek
Ostatnio zajęła się wężem. Inne zwierzęta są zadowolone, gdyż dotąd
na nich przeprowadzała swe doświadczenia i zakłócała im spokój. Ja

jestem również zadowolony, gdyż wąż mówi i dzięki temu mam
chwilę wytchnienia.
Piątek
Oznajmiła mi, że wąż radzi jej, aby spróbowała owocu z tego drzewa,
gdyż wówczas posiądzie ogromną, wyjątkową i wspaniałą wiedzę.
Powiedziałem jej, że to pociągnie za sobą również przeciwny skutek –
sprowadzi śmierć na ziemię. Popełniłem błąd – lepiej było zachować
tę uwagę dla siebie; podsunęło jej to myśl, że mogłaby ocalić chorego
sępa, a osowiałym lwom i tygrysom dostarczyć świeżego mięsa.
Radziłem jej trzymać się z dala od tego drzewa. Odpowiedziała, że
wcale nie ma tego zamiaru. Obawiam się, że będą kłopoty. [...]
Po dziesięciu latach
[...] Po tylu latach dochodzę do wniosku, że pomyliłem się co do Ewy;
lepiej jest żyć poza Ogrodem z nią niż w Ogrodzie bez niej. Z początku
sądziłem, że za dużo mówi, lecz teraz zmartwiłbym się, gdyby ten
drogi głos umilkł i zniknął z mego życia. [...]
Ewa:
Sobota
Żyję już prawie jeden dzień. Zjawiłam się wczoraj. W każdym razie tak
mi się wydaje i chyba tak jest, gdyż zapamiętałabym przedwczorajszy
dzień, gdyby się w nim coś zdarzyło. [...]
Przypuszczam, że jest mężczyzną. Nigdy dotychczas nie widziałam
mężczyzny, lecz to stworzenie właśnie tak wygląda, i jestem pewna,
że nim jest. Czuję, że budzi we mnie większe zaciekawienie niż inne
gady. Chyba jest gadem, a sądzę, że nim jest, bo ma niechlujne włosy
i błękitne oczy. To stworzenie pozbawione jest bioder, a jego ciało
zwęża się ku dołowi jak marchewka, gdy zaś staje, rozpościera
ramiona jak dźwig; sądzę więc, że jest gadem, choć równie dobrze
mógłby być jakąś budowlą.

Z początku bałam się go i zrywałam się do ucieczki, gdy tylko oglądał
się, myślałam bowiem, że będzie mnie ścigać. Z czasem jednak
zauważyłam, że to stworzenie także próbuje uciekać. Przestałam więc
odczuwać onieśmielenie i tropiłam ten Eksperyment przez wiele
godzin [...], ale bardzo go to niepokoiło i unieszczęśliwiało. W końcu
był już tak udręczony, że wszedł na drzewo. Czekałam na niego dość
długo, a potem zrezygnowana poszłam do domu. [...]
Następnej niedzieli
Przez cały tydzień chodziłam za nim jak cień, próbując zawrzeć
znajomość. Musiałam więc mówić przez cały czas, gdyż on jest
nieśmiały, lecz to mi nie przeszkadza. Wydawało mi się, że jest
zadowolony z mej obecności. Często więc używałam przyjacielskiego
zwrotu „my”, ponieważ pochlebia mu, gdy jego też uwzględniam.
Środa
Teraz jest nam ze sobą bardzo dobrze i poznajemy się wciąż lepiej.
Nie próbuje mnie już unikać; to dobry znak – świadczy, że lubi być ze
mną. To mi się podoba, badam więc, w jaki sposób mogę mu stać się
pomocna, by w jeszcze większym stopniu pozyskać jego względy.
W ciągu ostatnich dwóch dni przejęłam trud nadawania nazw
zwierzętom. Było to dla niego ogromną ulgą, gdyż sam nie posiada
tego talentu; jest mi więc bardzo wdzięczny. Nawet jeśli chodziłoby
o ocalenie życia, nie byłby w stanie wymyślić jakiejś sensownej nazwy.
Nie zdradzam się przed nim, że wiem o tej jego słabostce.
Kiedykolwiek pojawia się nowe stworzenie, nadaję mu nazwę, zanim
on zdoła zdradzić się niezręcznym milczeniem. W ten sposób
wybawiłam go nieraz z zakłopotania. [...]
Po upadku
Gdy sięgam pamięcią wstecz, Ogród wydaje mi się snem. Był piękny,
niezwykle czarująco piękny, a teraz jest utracony i nie ujrzę go już
nigdy.

Ogród jest utracony, lecz jestem szczęśliwa, gdyż odnalazłam Adama.
On kocha mnie tak, jak potraﬁ, a ja kocham go ze wszystkich sił swej
namiętnej natury, co, jak przypuszczam, jest typowe dla mej młodości
i płci. Kiedy zadaję sobie pytanie, dlaczego go kocham, dochodzę do
wniosku, że nie wiem i nie pragnę wiedzieć. Przypuszczam więc, że
ten rodzaj miłości nie jest wynikiem rozumowania ani statystyki, jak
miłość do płazów i zwierząt. Myślę, że tak jest. Kocham niektóre ptaki
dla ich śpiewu – lecz Adama nie dlatego kocham – nie, nie dlatego. Im
więcej śpiewa, tym bardziej mnie to denerwuje. Proszę go jednak, by
śpiewał, gdyż pragnę polubić wszystko, co go interesuje. Jestem
pewna, że z czasem polubię ten śpiew, choć go z początku nie
mogłam znieść, ale teraz mogę. Drażni to wprawdzie moje uszy, lecz
nic nie szkodzi, i do tego można przywyknąć.
Nie kocham go dla jego inteligencji – nie, wcale nie dlatego. Nie
należy winić go za rodzaj inteligencji, jaki posiada, gdyż sam go nie
stworzył, jest taki, jakim stworzył go Bóg, i to wystarcza. Wiem, że
kierowała tym mądra celowość. Z czasem jego inteligencja rozwinie
się, chociaż nie sądzę, aby to nastąpiło szybko, zresztą nie ma
pośpiechu, jest wystarczająco udany taki, jaki jest.
Na grobie Ewy
Adam: Gdziekolwiek była ona, t a m był Raj.
Mark Twain, Powstała z żebra wyjętego z mego boku, [w:] tegoż, Pamiętniki Adama i Ewy, tłum. Teresa Truszkowska, Kraków
1977, s. 6–49.

Ćwiczenie 3
Przeanalizuj przemyślenia Adama i Ewy dzień po dniu. Jeśli jesteś dziewczynką, zajmij się
przemyśleniami Adama, a jeśli chłopcem – Ewy.

Ćwiczenie 4
Do jakich wniosków doszli bohaterowie po latach? Zanotujcie – tutaj lub w zeszycie – po trzy
wnioski każdego z bohaterów. Chłopcy sformułują wnioski Ewy, dziewczynki – Adama.

Uzupełnij

Ćwiczenie 5
Jakie cechy Ewy przeszkadzały na początku Adamowi, a jakie cechy Adama – Ewie? Zanotuj
swoje spostrzeżenia tutaj lub w zeszycie.

Uzupełnij

Ćwiczenie 6
Naszkicuj tutaj lub w zeszycie:
jak początkowo układają się stosunki między Adamem i Ewą.
jak traktują się nawzajem po wielu latach.
Ćwiczenie 7
Jakie uczucia towarzyszyły Adamowi w czasie, gdy poznawali się z Ewą? Zapisz swoje
propozycje lub wybierz nazwy podane poniżej. Uzasadnij swoje wybory odpowiednimi
cytatami.
ciekawość
lekceważenie
miłość
strach

niechęć
radość
zdenerwowanie
niepokój
współczucie
politowanie
troska
Ćwiczenie 8
Zapiszcie w punktach – tutaj lub w zeszytach – o jakich wydarzeniach biblijnych pisze
w swoim pamiętniku Adam, a jakie przywołuje Ewa.
Wyjaśnijcie na podstawie słów Adama, dlaczego Ewa zerwała zakazany owoc.

Uzupełnij

Ćwiczenie 9
Napisz dwie kartki z pamiętnika, jedną chłopca i jedną dziewczynki, w której pokażesz
dowolne szkolne zdarzenie widziane z dwóch różnych punktów widzenia.

Uzupełnij

Wśród rzeczowników

Królestwo przedmiotów - w paryskim sklepie ze starociami
Jorge Royan, licencja: CC BY-SA 3.0

Ćwiczenie 1
Zgadnij, jakie rzeczowniki są określane przez podane przymiotniki. Zapisz swoje odpowiedzi
i określ rodzaj gramatyczny rzeczowników.
Określenia

Rzeczowniki

Rodzaj (do wpisania: r.m., r.ż.
lub r.n.)

ołowiane, gołe, bezchmurne

niebo

r.n.

dębowy, wigilijny,
operacyjny
gorąca, pokorna, usilna
dobre, mocne, ostatnie
siedmiomilowy, damski,
dziurawy
długie, gumowe, muzykalne
panieńskie, rodowe, cudze
bezpański, myśliwski, zły
spracowana, prawa, twarda
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Zapamiętaj!
Rzeczowniki w liczbie pojedynczej mają określony rodzaj
gramatyczny:
męski (ten) ojciec, lew, samochód
żeński (ta) siostra, jaszczurka, latarka
nijaki (to) dziecko prosię, okno
Rzeczowniki w liczbie mnogiej mają rodzaj:
niemęskoosobowy (te) jaszczurki, siostry, latarki
męskoosobowy (ci) chłopcy, mężczyźni, żołnierze
Rodzaj rzeczownika rozpoznaje się na podstawie formy
towarzyszącego mu zaimka.
ten chłopiec - rodzaj męski (r.m.)
ta gałąź - rodzaj żeński (r.ż.)
to gardło - rodzaj nijaki (r.ż.)
ci ojcowie - rodzaj męskoosobowy (r.nm.-os.)
(r.m.-os)
te klapki - rodzaj niemęskoosobowy (r.nm.-os)
(r.m.-os.)

Ćwiczenie 2
Określ rodzaj zaznaczonych rzeczowników. W puste pola wpisz: r.m., r.ż., r.n., r.nm.-os., r.m.os.
Konie to moje ulubione zwierzęta.
Moi rodzice chętnie spacerują.
Kotka Aza karmi kociątko.
Pasący się na pastwisku byk dostojnie przeżuwał trawę.
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 3
Uzupełnij tabelę.
Nazwa przypadka

Pytania

Mianownik

L.poj.

L.mn.

pisarz

pisarze

Kogo? Czego?
Celownik
pisarzy

O kim? O czym?

Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 4
Znajdź właściwe oznaczenia wyrazów podkreślonych w zdaniach.
Szczęście się do mnie uśmiechnęło.

N. r.nm.-os.

Puścił mnie z torbami.

M. lp. r.ż.

Nie dolewaj oliwy do ognia.

M. lp. r.n.

Klamka zapadła.

D. lp. r.ż.

Porwałeś się z motyką na słońce.

N. lp. r.m.

Nie ruszył nawet palcem.

N. lp. r.ż.

Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 5
Odmień imiona i nazwiska podane w nawiasach.
Na Wawelu stoi pomnik (Tadeusz Kościuszko)
(Adam Mickiewicz)

na koniu.

zawdzięczamy wiele pięknych ballad.

Spośród utworów (Aleksander Fredro)

dzieci najlepiej znają jego wiersze:

Małpa w kąpieli i Paweł i Gaweł.
Młodzi żeglarze podziwiają (Leonid Teliga)
jachcie samotnie opłynął Ziemię.
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

, pierwszego Polaka, który na

Ćwiczenie 6
Tutaj lub w zeszycie odmień rzeczownik tęcza przez przypadki. Odzielaj kreską tę część
wyrazu, która nie zmienia się w odmianie, od tej, która jest zmienna, np. tęcz-a.

Uzupełnij

Ćwiczenie 7
Przyjrzyj się odmianie rzeczowników król i muszla w liczbie pojedynczej i mnogiej. Zaobserwuj,
jak zmieniają się końcówki.
Uwaga! Jeśli wyraz nie ma końcówki, do tematu dopisujemy znak Ø.

licencja: CC 0

Ćwiczenie 8
Odmień przez przypadki wyraz jeż, oddzielając temat od końcówki.
Przypadek

Liczba pojedyncza

Liczba mnoga

Mianownik

jeż-∅

jeż-e

Dopełniacz

jeż-a

Celownik
Biernik
Narzędnik
Miejscownik
Wołacz
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 9
W podanych rzeczownikach oddziel temat od końcówki.
kożuchowi –
kotu –
malinom –
sza ę –
sałatkach –
pudełkiem –
myszy –
kobieta –
kółko –
żyrafom –
komputerowi –
gazu –
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 10
Przyjrzyj się odmianie rzeczowników kocur i kotka w liczbie pojedynczej. W puste miejsca
wpisz odpowiednie końcówki.
Przypadek

Rzeczownik r.m.

Końcówka

Rzeczownik r.ż.

Końcówka

Mianownik

kocur

Ø

kotka

-a

Dopełniacz

kocura

kotki

Celownik

kocurowi

kotce

Biernik

kocura

kotkę

Narzędnik

kocurem

kotką

Miejscownik

kocurze

kotce

Wołacz

kocurze

kotko

Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 11
Jakie oboczności zachodzą w odmianie podanych wyrazów?
koło

a:e, r:rz

lód

a:e, t:ci

stół

ó:o, d:dzi

córka

r:rz

futro

t:ci

kot

ó:o , ł:l

kwiat

k:c

wiatr

ł:l

ĆWICZENIE: Jakie oboczności zachodzą w odmianie podanych wyrazów?

Przymiotnik - blisko rzeczownika

licencja: CC 0

Ćwiczenie 1
Oznacz na niebiesko wszystkie rzeczowniki, a na czerwono wszystkie przymiotniki
w podanym tekście.
czerwony 

niebieski 

Potworny pies . Pilnuje ważnego wejścia do Hadesu . Wpuszcza zmarłych do
podziemnego świata , ale już ich nie wypuszcza. Żywych gości zjada natychmiast.
Piekielny stwór ma wielkie , czarne łby i wężową sierść . Uśpić go można tylko
makowymi i miodowymi ciasteczkami .
Potwór łagodnieje, gdy zobaczy jasne światło słonecznego dnia .
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 2
Pogrupuj podane przymiotniki.
Określające kształt
prawdomówny
prostokątny
Określające smak

drewniany
podłużny
drobny

Określające rozmiar

kwaśny
miły

skąpy

malutki

stożkowaty
okrągły

odważny

słodki

wielki

krótki

jedwabny

gorzki

słony

płócienny

uczciwy

okrutny
Określające materiał

Określające cechy charakteru

Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Zapamiętaj!
Przymiotniki utworzone od nazw własnych piszemy małą literą.

ogromny

słomiany

Ćwiczenie 3
Utwórz przymiotniki od podanych nazw własnych i wpisz je we właściwe miejsca: Szwecja,
Chiny, Ruś, Anglia, Czechy, Francja, Turcja.
popamiętać

miesiąc – zapamiętać karę na długo
piesek – ktoś bardzo delikatny, wypieszczony
ﬂegma – spokój, opanowanie, brak żywszych reakcji uczuciowych
ceremonie – przesadna grzeczność
stół – stół zastawiony potrawami, napojami itp., z którego klienci, za

określoną opłatą, mogą korzystać w dowolnej ilości
siedzieć jak na

kazaniu - słuchać czegoś, czego się nie rozumie
błąd – błąd polegający na przestawieniu cyfr lub liter

Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 4
Odmień przez przypadki wyrażenie wesoły chłopiec w liczbie pojedynczej i mnogiej.
Przypadek

Liczba pojedyncza

Liczba mnoga

M.

wesoły chłopiec

weseli chłopcy

D.
C.
B.
N.
Ms.
W.
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 5
Określ formę podkreślonych przymiotników w podanych zdaniach.
Na ostrym dyżurze lekarz przyjął wielu
pacjentów.

N. lm. r.nmos.

Musiałem przełknąć tę gorzką pigułkę.

Ms. lp. r.m.

Nie mów mu tego, bo on ma za długi
język.

B. lp. r.ż.

Dobrymi chęciami piekło jest
wybrukowane.

M. lp. r.ż.

Cicha woda brzegi rwie.

B. lp. r.m.

Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Zapamiętaj!
Wiesz już, że przymiotnik dostosowuje się do określanego rzeczownika – przyjmuje jego
rodzaj, liczbę i przypadek:

licencja: CC 0

Ćwiczenie 6
W podanych zdaniach oznacz miętowym kolorem wszystkie przymiotniki w liczbie mnogiej.
Ustnie określ ich rodzaj.
mietowy 
Bogowie olimpijscy często decydowali o losach ludzi.
Żony herosów bywały zazdrosne o swych mężów.
Uczty olimpijskie budziły zazdrość śmiertelników.
Herosi bywali niezwykle uparci .
O władzę nad światem walczyli potężni bracia – Zeus, Hades i Posejdon.
Bogowie mieli liczne potomstwo.

W świecie kobiet

licencja: CC 0

Ćwiczenie 1
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ciekawostka
Stereotypy to uproszczone obrazy osób, rzeczy, zjawisk, które funkcjonują
w świadomości ludzi. Stereotypy są oparte na niepełnej lub fałszywej wiedzy o świecie
i przynoszą wiele szkód, jeśli traktuje się je serio. Stereotypem jest np. pogląd, że kobiety
są piękne, ale głupie, a mężczyźni inteligentni, ale niewrażliwi. Takie szablonowe
myślenie dotyczy także narodowości: Polak to złodziej, Szkot – skąpiec itp. Stereotypy
często nie mają nic wspólnego z rzeczywistością. Im lepiej poznaje się inną kulturę,
narodowość, tym wyraźniej widać fałsz myślenia schematycznego, które jest
uproszczone. Świat jest zbyt skomplikowany, aby udało się go zamknąć w kilku obrazach.
Ćwiczenie 2
Porozmawiajcie o stereotypach.
Które z podanych zalet są tradycyjnie przypisywane kobietom? Jak myślicie, czy można nimi
opisać wszystkie kobiety? Dlaczego?
uroda

mądrość
spryt
delikatność
siła
urok
elokwencja
rozsądek
Ćwiczenie 3
Uzupełnij przysłowia.
z wozu,
Nie miała

kłopotu, kupiła sobie

Gdzie

nie może, tam babę

Baba swoje, a
prosię

lżej.

baba

.
.

swoje.
pośle

diabeł

koniom

dziad

Baba

Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 4
Zastanów się, czy przysłowia z poprzedniego ćwiczenia można uważać za krzywdzące dla
kobiet. Zapisz swoje reﬂeksje w kilku zdaniach.

Uzupełnij

Russell Watkins, licencja: CC BY-SA 2.0

Malala Yousafzai
ur. 1997

Urodzona w Pakistanie działaczka praw człowieka. Walczy o prawo każdego dziecka do
edukacji. W Pakistanie sytuacja wielu dzieci jest trudna i nie wszystkie mogą chodzić do
szkoły, dotyczy to zwłaszcza dziewczynek w dolinie Swat, na które władze nałożyły zakaz
edukacji szkolnej. Malala jako 17‐latka została za swoją działalność uhonorowana Pokojową
Nagrodą Nobla. Cały świat może być z niej dumny!
Ćwiczenie 5
Przeczytaj fragment autobiograﬁi Malali. Zwróć uwagę na to, co zmieniło się w jej życiu.

“

Malala Yousafzai

Już nie wróciłam
Pochodzę z kraju stworzonego o północy. Kiedy o mało nie umarłam,
właśnie minęło południe.
Rok temu, kiedy miałam piętnaście lat, wyszłam z domu do szkoły
i już nie wróciłam. Niewiele brakowało, a zginęłabym od
talibskiej kuli, i nieprzytomną wywieziono mnie z Pakistanu.
Niektórzy mówią, że nigdy nie wrócę do domu, ale ja wierzę, że tak.
Rozłąka z ukochanym krajem to coś, czego nikomu nie życzę.
Dziś, ilekroć otwieram oczy rano, tęsknię za widokiem mojego

dawnego pokoju pełnego znajomych rzeczy, rozrzuconych po
podłodze ubrań i szkolnych nagród na półkach. Jestem w kraju
oddalonym o pięć godzin lotu od mojego ukochanego Pakistanu
i mojego domu w dolinie Swat. Lecz miejsce, w którym się znajduję,
wyprzedza moją ojczyznę o setki lat. Są tu wszystkie możliwe wygody;
z każdego kranu leci woda, wedle życzenia ciepła lub zimna, światło
jest na psytryknięcie bez względu na porę nocy i dnia, nie trzeba lamp
naftowych, a na kuchenkach można gotować bez biegania na bazar po
butle gazowe. Tutaj wszystko jest tak nowoczesne, że można kupić
nawet gotowy posiłek do samodzielnego podgrzania.
Gdy staję przy oknie i wyglądam na zewnątrz, widzę wysokie budynki,
długie drogi z pojazdami w równym szyku, schludne trawniki
i żywopłoty oraz czyste chodniki, po których można chodzić.
Przymykam oczy i na chwilę wracam do mojej doliny: ośnieżone góry,
zielone pola i niebieskie rzeki pełne czystej wody – i moje serce
uśmiecha się na widok ludzi ze Swatu. Przenoszę się myślami do
szkoły, gdzie spotykam koleżanki i nauczycieli. Siadam obok mojej
przyjaciółki Moniby, po czym gadamy i żartujemy, jakbym nigdzie się
stamtąd nie ruszyła.
A potem przypominam sobie, że jestem w Birmingham, w Anglii.
Malala Yousafzai, Już nie wróciłam, [w:] tejże, To ja, Malala, tłum. Magdalena Moltzan-Małkowska, Warszawa 2013.

Ćwiczenie 6
Malala nie pisze wprost o emocjach, a jednak jej opowieść jest pełna uczuć, które tworzą
nastrój wypowiedzi. Nazwij je i zapisz swoje spostrzeżenia tutaj lub w zeszycie.
Możesz zacząć tak: Kiedy Malala myśli o swoim domu, czuje...

Uzupełnij

Ćwiczenie 7
Porozmawiajcie o tym, jakie cechy musi mieć osoba walcząca o prawa człowieka. Czy są to
cechy typowo męskie albo kobiece? O czym to świadczy?
Ćwiczenie 8
Utwórz przymiotniki od podanych rzeczowników.
kobieta
babcia
dama
siostra
matka
ciotka
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 9
Ułóż zdania z utworzonymi przymiotnikami. Zapisz je tutaj lub w zeszycie.

Uzupełnij

Ćwiczenie 10
Obejrzyj galerię zdjęć wybitnych kobiet. Wybierz jedną z nich i przygotuj na jej temat
prezentację lub plakat.



Frida Kahlo
Źródło: domena publiczna.

Uczucia i emocje

Psyche budzona przez pocałunek Kupidyna
Antonio Canova, Psyche budzona przez pocałunek Kupidyna, 1793, rzeźba w marmurze, Muzeum w Luwrze, domena publiczna

Ćwiczenie 1
Przyjrzyjcie się rzeźbie Antonia Canovy i odpowiedzcie na pytania:
Kogo przedstawia rzeźba?
Jakie atrybuty posiada postać młodzieńca?
Jakie uczucia i emocje wyrażają gesty postaci, postawa ciała, mimika?
Ćwiczenie 2
Przeczytaj mit o Erosie i Psyche. Zwróć uwagę na to, jakie cechy charakteru ma Psyche.

“

Jan Parandowski

Eros i Psyche

Była sobie raz królewna i nazywała się Psyche, co po grecku znaczy:
dusza. Była tak piękna, że poddani modlili się do niej, zapominając
o Afrodycie. Zagniewana bogini wezwała Erosa i kazała mu w sercu
Psyche obudzić miłość do najszkaradniejszego potwora, jaki się
znajdzie na ziemi. Lecz Eros, ujrzawszy dziewczynę, sam się zakochał
i dał jej pałac cudowny. Przychodził do niej nocą i upominał, aby nigdy
nie starała się poznać, kim on jest, bo gdy jego twarz zobaczy, zaczną
się dla niej dni niedoli.
Siostry, którym to opowiadała, szydziły z niej, mówiąc, że jej
kochanek jest zapewne okropnym smokiem. Mówiły tak, gdyż
zazdrościły jej bogactw i splendoru. Ale Psyche uwierzyła. Nie mogąc
przełamać ciekawości, pewnej nocy, gdy Eros spał, zapaliła lampę
oliwną i podeszła do łóżka. Olśniona nieziemską pięknością, zadrżała
i kropla gorącej oliwy spadła z kaganka na obnażone ramię boga. Eros
obudził się i znikł. Znikł również pałac cudowny i królewna została
sama na dzikiej, pustej skale. Afrodyta mściła się na niej, zsyłając
zgryzotę i ból, i mękę. Ale Eros, który kochał ją zawsze, niósł jej
pomoc i pociechę.
Na koniec Dzeus ulitował się nad parą kochanków i przyjął Psyche na
Olimp, gdzie odbyły się jej zaślubiny z bogiem miłości.
Jan Parandowski, Eros i Psyche, [w:] tegoż, Mitologia, Londyn 1992, s. 91.

Ćwiczenie 3
Przeanalizujcie budowę opowiadania. O czym informują:
wstęp,
rozwinięcie,
zakończenie?

Ćwiczenie 4
Opowiedz własnymi słowami historię Erosa i Psyche.
Ćwiczenie 5
Określ temat mitu (o czym jest mit?).

Uzupełnij

Ćwiczenie 6
Która myśl spośród podanych mogłaby stanowić morał mitu o Erosie i Psyche? Uzasadnij swój
wybór.

Nie święci garnki lepią.
Każda potwora znajdzie swego amatora.
Kto mieczem wojuje, od miecza ginie.
Miłość wszystko zwycięży.

Ćwiczenie 7
Który moment opowieści o parze kochanków Reinhold Begas uznał za najciekawszy? Opisz, co
przedstawia jego rzeźba.

Eros i Psyche
Reinhold Begas, Eros i Psyche, 1854–1857, domena publiczna

Uzupełnij

Ćwiczenie 8
Psyche „olśniona nieziemską pięknością, zadrżała” – jak myślisz, co wtedy czuła piękna
królewna? Napisz na ten temat kilka zdań.

Uzupełnij

Ćwiczenie 9
Narysuj komiks ilustrujący mit o Erosie i Psyche. Pamiętaj, aby stroje, przedmioty, elementy
architektury nawiązywały do antycznej Grecji. Skorzystaj z dostępnych źródeł informacji.
Ćwiczenie 10
Jakie znane ci słowa zostały utworzone od imienia ukochanej Erosa? Zapisz je w kolejności
alfabetycznej tutaj lub w zeszycie. W razie konieczności skorzystaj ze słownika języka
polskiego.

Uzupełnij

Siła muzyki

Płaskorzeźba przedstawiająca Orfeusza, który ogląda się na Eurydykę, kiedy Hermes zabiera ją z powrotem do
krainy cieni
płaskorzeźba, domena publiczna

Ćwiczenie 1
Na podstawie informacji zawartych w podpisie pod płaskorzeźbą rozpoznaj przedstawione na
niej postaci.
Ćwiczenie 2
Przeczytaj mit o Orfeuszu i Eurydyce. Zwróć uwagę na sposób prowadzenia narracji. Czy
narrator wie wszystko o świecie, który opisuje? Po czym można to rozpoznać?

“

Jan Parandowski

Orfeusz i Eurydyka
Orfeusz był królem‐śpiewakiem Tracji […]. Był młody i bardzo piękny.
Śpiewał i grał na lutni tak pięknie, że wszystko, co żyło, zbierało się
dokoła niego, aby słuchać jego pieśni i grania. Drzewa nachylały nad
nim gałęzie, rzeki zatrzymywały się w biegu, dzikie zwierzęta kładły

się u jego stóp – i wśród powszechnego milczenia on grał. Był po
prostu czarodziejem i za takiego uważały go następne pokolenia,
przypisując mu wiele rozmaitych dzieł, w których wykładał zasady
sztuki czarnoksięskiej.
Żoną jego była Eurydyka, nimfa drzewna, hamadriada. Kochali się
oboje bezprzykładnie. Ale jej piękność budziła miłość nie tylko
w Orfeuszu. Kto ją ujrzał, musiał ją pokochać. Tak właśnie stało się
z Aristajosem. Był to syn Apollina i nimfy Kyreny, tej, co lwy jedną ręką
dusiła – bartnik zawołany, a przy tym dobry lekarz i właściciel
rozległych winnic. Zobaczył raz Eurydykę w dolinie Tempe.
Cudniejszej doliny nie ma w całym świecie, a Eurydyka wśród łąk
zielonych, haftowanych kwieciem rozmaitym, wydawała się jeszcze
bardziej uroczą. Aristajos nie wiedział, że ona jest żoną Orfeusza.
Inaczej byłby, oczywiście, został w domu i starał się zapomnieć
o pięknej nimﬁe. Tymczasem zaczął ją gonić. Eurydyka uciekała. Stało
się nieszczęście: ukąsiła ją żmija i nimfa umarła.
Biedny był wówczas Orfeusz, bardzo biedny. Nie grał, nie śpiewał,
chodził po łąkach i gajach i wołał: „Eurydyko! Eurydyko!” Ale
odpowiadało mu tylko echo. Wtedy ważył się na rzecz, na którą nie
każdy by się ważył: postanowił pójść do podziemia. Wziął ze sobą
tylko swoją lutnię czarodziejską. Nie wiedział, czy to wystarczy, ale
nie miał żadnej innej broni. Jakoż wystarczyło. Charon tak się
zasłuchał w słodkie tony jego muzyki, że przewiózł go za darmo i bez
oporu na drugi brzeg Styksu; Cerber, nawet sam Cerber nie szczekał!
A kiedy stanął Orfeusz przed władcą podziemia, nie przestał grać,
lecz potrącając z lekka struny harfy, skarżyć się zaczął, a skargi
układały się w pieśni. Zdawało się, że w królestwie milczenia zaległa
cisza większa i głębsza niż zwykle. I stał się dziw nad dziwy: ,
nieubłagane, okrutne, bezlitosne Erynie płakały!
Hades oddał Orfeuszowi Eurydykę i kazał ją Hermesowi wyprowadzić
na świat z powrotem. I jedno jeszcze powiedział: Eurydyka iść będzie
za Orfeuszem, za nią niech kroczy Hermes, a Orfeusz niech pamięta,

że nie wolno mu oglądać się poza siebie. Poszli. Droga wiodła przez
długie, ciemne ścieżki. Już byli prawie na górze, gdy Orfeusza zdjęło
nieprzezwyciężone pragnienie: spojrzeć na żonę, bodaj raz jeden.
I w tej chwili utracił ją na zawsze. Hermes zatrzymał Eurydykę
w podziemiu, Orfeusz sam wyszedł na świat. Próżno się wszędzie
rozglądał: nigdzie jej nie było. Nadaremnie dobijał się do bram piekieł:
nie wpuszczono go po raz wtóry.
Jan Parandowski, Orfeusz i Eurydyka, [w:] tegoż, Mitologia, Londyn 1992, s. 151–152.

Ciekawostka
W tekście mitu pojawia się informacja, że Orfeusz grał na lutni lub na harﬁe. Te
rozbieżności mogą wynikać z niedokładnego tłumaczenia mitów z języka greckiego.
Zarówno harfa, jak i lutnia, mogły być znane starożytnym Grekom. Obie należą do
instrumentów szarpanych.


Lutnia
licencja: CC BY-SA 3.0

Ćwiczenie 3
Oto osiem zdań dotyczących mitu o Orfeuszu i Eurydyce. Zdecyduj, czy są prawdziwe, czy
fałszywe. Swoje wybory uzasadnij.
Prawda
Eurydyka nie oparła się pokusie
i obejrzała się za siebie.

Fałsz

Eurydyka była nimfą drzewną,
hamadriadą.
Orfeusz był królem.
Charon postanowił wypuścić
Eurydykę.
Pogoń Aristajosa zakończyła się
tragicznie.
Bronią Orfeusza była
czarodziejska lutnia.
Tylko nieubłagane, okrutne
Erynie pozostały niewzruszone
pieśnią zrozpaczonego
małżonka.
Aristajos wiedział, że Eurydyka
była żoną Orfeusza.

Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 4
Opisz własnymi słowami Orfeusza i jego żonę Eurydykę.

Uzupełnij

Ćwiczenie 5
Zredagujcie kolejne punkty planu wydarzeń w formie zdań, wykorzystując podane słowa.

Uzupełnij

czarodziej
pogoń
żona
żmija
rozpacz
podziemie
cuda
decyzja
pragnienie
strata
bramy
Ćwiczenie 6
Opowiedz o wydarzeniach opisanych w micie z punktu widzenia Eurydyki.

Ćwiczenie 7
Znajdź w tekście odpowiednie cytaty i uzupełnij nimi przerysowaną do zeszytu tabelkę.

Reakcja na muzykę Orfeusza

drzewa

rzeki

dzikie zwierzęta

Charon

Cerber

Erynie

Orfeusz
Károly Ferenczy, Orfeusz, 1894, domena publiczna

Ćwiczenie 8
Przyjrzyj się wizerunkowi Orfeusza grającego na czarodziejskim instrumencie. Zwróć uwagę na
to, jak greckiego muzyka wyobraził sobie węgierski malarz. Co się zmieniło w stosunku do
treści mitu?
Ćwiczenie 9
Co wyraża twarz Orfeusza na obrazie? Zapisz – tutaj lub w zeszycie – określenia
przeżywanych przez niego emocji.

Uzupełnij

Ćwiczenie 10
Wyobraź sobie, że posiadasz czarodziejską lutnię. W jakich sytuacjach warto by było jej użyć?
Zapisz swoje propozycje tutaj lub w zeszycie.

Uzupełnij

Ćwiczenie 11
Napisz list w imieniu Orfeusza z prośbą do władcy podziemia Hadesa o powtórne rozpatrzenie
sprawy króla-śpiewaka i zmianę decyzji o zatrzymaniu Eurydyki. Pamiętaj o uwzględnieniu
wszystkich elementów listu, a także o argumentach popierających twoją prośbę.

Kwes a spojrzenia

Kochać to patrzeć w tym samym kierunku
licencja: CC 0

Ćwiczenie 1
Przeczytaj opowiadanie Kornela Makuszyńskiego. Dlaczego narrator mówi, że „miłość jest
przekleństwem człowieka”?

“

Kornel Makuszyński

Wieczysta miłość
Chociaż w tym cielęcym wieku mieliśmy inne, poważniejsze niż
miłość kłopoty, [...] jednak mieliśmy czas i na takie śmieszne
bzdurstwa, jak miłość do kobiety. Wiedzieliśmy już wtedy, że miłość
jest przekleństwem człowieka, przed którym nie ujdzie, rozumniej
więc było nie walczyć z przeznaczeniem, lepiej poddać mu się od
razu; po co łazić z wiecznie obolałym zębem, kiedy go można
wyrwać. [...]
Ja osobiście byłem w tych sprawach miłosnych dziwnie
powściągliwy. W okresie od roku dziesiątego mego życia do
piętnastego kochałem się – zawsze nieszczęśliwie – tylko sto

siedemnaście razy, co było niczym w porównaniu z rekordową ilością
miłosnych zaburzeń moich kolegów. Każdy wypadek wielkiej miłości
notowało się w notesie, aby mieć przegląd ścisły i więcej nad trzy
razy nie wracać sercem do tej samej osoby. [...]
Miłość budziła się zawsze na wiosnę, razem z chrabąszczami, i rzadko
przetrwała wiek tych miłych stworzeń. Kiedy się zaczynał szczęśliwy
okres łowienia ryb, zabaw indiańskich i kąpieli, furia miłosna słabła;
ciepłota jej spadała jeszcze niżej w okresie dojrzewania owoców, bo
kto tam ma czas na miłosne historie, kiedy trzeba obmyślać
i wykonywać wielkie wyprawy na jabłka? Nawet kobieta powinna to
pojąć, że są sprawy większe niż miłość.
Dziwnie te słabe stworzenia przywiązane są do miłości, dziwnie. Taka
chyba nic innego nie robi, tylko się kocha albo płacze. Człowiek ma
zmartwienia, musi walczyć w szkole i walczyć poza szkołą, musi
pływać i urządzać napady indiańskie, [...] musi przeczytać wszystkie
książki, musi pisać wiersze, musi być przy każdym pożarze, musi się
zabawić wreszcie, więc trzeba być obecnym przy każdym pogrzebie,
musi chodzić do teatru, odprowadzać do koszar muzykę wojskową,
musi być codziennie w stu miejscach – a taka pannica, cóż ona ma do
roboty? Coś tam podłubie w kajecie, zaceruje pończochę, zasuszy
kwiatek w książce do nabożeństwa i już po całej paradzie. Toteż nic
dziwnego, że nieco lekceważąco odnosiliśmy się do kobiet. [...]
Kochałem się jak szaleniec w Lince. Stworzenie było śliczne i bardzo
czarne. Przysiągłem jej wieczystą miłość, bo miałem szczery zamiar
uwielbiania jej przez jakie dwa, trzy tygodnie.
Miłość była tak niezmierna, że czerwony, roześmiany na gębie,
czyniłem nadzwyczajne wysiłki, aby zblednąć, co mi się nawet
w pewnym stopniu udało, tak że każda kobieta byłaby zachwycona.
Tak! Każda, ale nie to czarne, cudowne półdiablę. Wszystkiego jej było
za mało, bo wiedziała – o, przeklęta! – że chodziłem nad rzekę,
wypatrując głębin, a koledzy moi powiedzieli jej, że chcę się utopić

z miłości. Ja wprawdzie wypatrywałem ryb, ale przecież mogłem się
też i utopić. Wszystko przecież jest możliwe. Ona już zdołała
rozpowiedzieć w całym pensjonacie, że jest taki, co się dla niej
z miłości dziś, jutro utopi. Ponieważ się nie utopiłem, więc naturalnie
żal do mnie i pretensje, bo ona jest skompromitowana, bo ją naraziłem
na wstyd, bo się z niej śmieją.
Chcąc nadrobić to małe zaniedbanie, w miłosnej furii i aby jej
pokazać, że choć mam gębę małpy, jednak jestem zdolny do czynów
bohaterskich, dokonałem dzieła trudnego, na które nie każdy byłby
się ważył, choć go często próbowano: zjadłem na jej cześć przy
świadkach litr czarnych czereśni razem z pestkami. Czyn ten,
wspaniały i ujmujący, byłby zaimponował samej Kleopatrze. Słusznie
więc oczekiwałem nagrody w formie uśmiechu albo radosnego
zdumienia.
– Czy pani mnie uwielbia? – zapytałem drżący.
– Mam wrażenie, że nie! – odpowiada mi ona.
– Nie??? Czy pani wie, co ja dla pani zrobiłem?
– Nie zajmuję się drobnymi plotkami...
– Drobnymi plotkami? Proszę pani, czy pani wie?...
– Nie bardzo jestem ciekawa!
– Panno Linko! Ja zjadłem litr czereśni z pestkami!!!
– Ach, nadzwyczajne! A czy pan wie, co zrobił Leszek?
– Który Leszek?
– Ten w okularach.
– Gardzę nim!
– W takim razie gardzi pan bohaterem!

– O j, zaraz bohater!
– A tak! — zawołała ona z blaskiem w głowie i z promieniem
w spojrzeniu. – Leszek zjadł sztuczne kwiaty z mego kapelusza razem
ze wstążką!...
Osłabłem! Tak, ten mandryl Leszek pokonał mnie w miłosnym
szaleństwie. Leszek był młodszy i miał strawniejszy niźli ja żołądek,
ale przecież i ja dokazałem nie byle czego.
Gdybym był wiedział, byłbym może spróbował, ale on mnie ubiegł;
dla większego efektu i aby go pobić, musiałbym z kolei zjeść kalosze
panny Linki, ponieważ jednak miała ona lat dwanaście, więc nie był to
drobiazg.
Pękło moje serce. Czułem, że mnie ogarnia melancholia jak wilgotna
noc i śmierć kładzie zimną, siną rękę na moje oczy. Gdyby nie to, że
nazajutrz miał być pogrzeb jednego pułkownika z muzyką
i z wojskiem, byłbym się zabił. [...]
Kornel Makuszyński, Wieczysta miłość, [w:] tegoż, Bezgrzeszne lata, Kraków 1986, s. 153.

Ćwiczenie 2
Co możemy powiedzieć o narratorze opowiadania pt. „Wieczysta miłość”? Opracujcie notatkę
słowno-graﬁczną, w której umieścicie odpowiedzi na pytania.
Kim jest narrator? Określcie: płeć, wiek, zainteresowania.
Na czym polega relacja między narratorem a bohaterem opowiadania?
Jak się wypowiada? Podajcie przykłady żartu, wyolbrzymienia.
Jak narrator ocenia opisywane wydarzenia? Przytoczcie określenie z pierwszego akapitu
tekstu.
O czym mówi narrator? Określ trzy tematy.
Uwaga! Notatka może mieć postać mapy myśli.

Ćwiczenie 3
Grupa I – Istotne sprawy
Odwołując się do tekstu, wymieńcie sprawy, którymi muszą się zajmować chłopcy.
Czym, zdaniem narratora, zajmują się dziewczyny?
Zaprezentujcie efekt pracy w dowolnej formie.
Grupa II – Rola miłości
Jaką rolę, zdaniem narratora, odgrywa miłość w życiu chłopca, a jaką w życiu dziewczyny?
Oceńcie, czy narrator ma obiektywny, czy subiektywny stosunek do opisywanych
zachowań. Uzasadnijcie swoje zdanie.
Zaprezentujcie efekt pracy w dowolnej formie.
Grupa III – Sposoby na miłość
Wymieńcie sposoby, którymi główny bohater próbował zainteresować sobą dziewczynę.
Jakie osiągał rezultaty?
W jaki sposób Leszek pokonał głównego bohatera i zaimponował Lince?
Jak oceniacie chłopięce sposoby zdobywania dziewczęcych serc?
Zaprezentujcie efekt pracy w dowolnej formie.

Ćwiczenie 4
Określcie emocje uczestników rozmowy i uzupełnijcie przerysowaną do zeszytu tabelkę.

Dialog

Emocje

– Czy pani mnie uwielbia? – zapytałem drżący.

niepewność

– Mam wrażenie, że nie! – odpowiada mi ona.

– Nie??? Czy pani wie, co ja dla pani zrobiłem?

– Nie zajmuję się drobnymi plotkami...

– Drobnymi plotkami? Proszę pani, czy pani wie?...

– Nie bardzo jestem ciekawa!

– Panno Linko! Ja zjadłem litr czereśni z pestkami!!!

– Ach, nadzwyczajne! A czy pan wie, co zrobił Leszek?

– Który Leszek?

– Ten w okularach.

– Gardzę nim!

– W takim razie gardzi pan bohaterem!

– Oj, zaraz bohater!

– A tak! – zawołała ona z blaskiem w głowie i z promieniem w spojrzeniu. –
Leszek zjadł sztuczne kwiaty z mego kapelusza razem ze wstążką!...

Ćwiczenie 5
Przećwiczcie czytanie dialogu. Oddajcie głosem emocje rozmówców. Możecie czytać dialog
poważnie lub żartobliwie, w sposób przerysowany.
Dla zainteresowanych
Ćwiczenie 6
Zastanówcie się, czym różni się zachowanie bohaterów opowiadania od zachowania
dziewcząt i chłopców z XXI wieku. Odszukajcie odpowiednie cytaty i podyskutujcie o tym
w klasie.

Próżne starania

licencja: CC 0

Ćwiczenie 1
Przypomnijcie sobie tytuły książek i ﬁlmów, w których bohaterowie przeżywają miłosne
rozczarowania, np. nieodwzajemnioną miłość. Zapiszcie je tutaj lub w zeszycie.

Uzupełnij

Ćwiczenie 2
Porozmawiajcie o tym, jak bohaterowie wymienionych przez was tekstów i ﬁlmów radzili sobie
z miłosnymi rozczarowaniami.
Ćwiczenie 3
Przeczytaj tekst piosenki Czerwonych Gitar, a następnie znajdź jej nagranie w internecie
i posłuchaj go. Zwróć uwagę na nastrój tego utworu.

Seweryn Krajewski, Krzysztof Dzikowski

“

Tak bardzo się starałem
Kto za Tobą w szkole ganiał,
Do piórnika żaby wkładał?
Kto? No, powiedz kto?
Kto na ławce wyciął serce
I podpisał: „Głupiej Elce”?
Kto? No, powiedz kto?
Tak bardzo się starałem,
A Ty teraz nie chcesz mnie.
Dla Ciebie tak cierpiałem:
Powiedz mi, dlaczego nie chcesz mnie?
Kto dla Ciebie nosił brodę,
Spodnie w kwiatki włożył modne?
Kto? No, powiedz kto?
Kto Tuwima wiersz przepisał,
Jako własny Tobie wysłał?
Kto? No, powiedz kto?
Tak bardzo się starałem,
A Ty teraz nie chcesz mnie.
Dla Ciebie tak cierpiałem:
Powiedz mi, dlaczego nie chcesz mnie?
Ja dla Ciebie byłem gotów
Kilo wiśni zjeść z pestkami.
Ja! Tak, tylko ja!
Teraz, kiedy Cię spotykam,
Mówisz mi, że się nie znamy;
Czy to ładnie tak?
Tak bardzo się starałem

Ćwiczenie 4
Opisz nadawcę i odbiorcę piosenki Seweryna Krajewskiego i Krzysztofa Dzikowskiego. Kim są
i jakie mają cechy charakteru? Zapisz swoje spostrzeżenia tutaj lub w zeszycie.

Uzupełnij

Ćwiczenie 5
Porównaj zachowanie chłopców i dziewcząt z piosenki „Tak bardzo się starałem” i z tekstu
„Wieczysta miłość” z lekcji „Kwes a spojrzenia”. Wymień podobieństwa i różnice.

Uzupełnij

Ćwiczenie 6
Które z wymienionych elementów odnajdziemy w piosence Czerwonych Gitar „Tak bardzo się
starałem”? Wskaż je w tekście.


refren



przenośnia



rymy



potoczny język



powtórzenia



rytm



porównania



wyrazy dźwiękonaśladowcze

Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 7
Co to jest piosenka? Uzupełnij tekst.
Piosenka to tekst przeznaczony do
i posiadać
refrenów

narratora

zbudowany ze zwrotek i

. Może być

.
śpiewania

rymowana

czytania
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 8
Napisz list, w którym pocieszysz chłopca z piosenki.

strof

pisana prozą

rytm

Wielką czy małą literą?

THOR, licencja: CC BY 2.0

Ćwiczenie 1
Dopasuj nazwy pospolite do nazw własnych.
„Życie Warszawy”

imię

Mars

tytuł gazety

Europejczyk

mieszkaniec państwa

Juliusz

kontynent

Giewont

mieszkaniec kontynentu

Afryka

święto

poznaniak

góra

Mickiewicz

rzeka

Nizina Śląska

tytuł książki

„Hobbit”

kraina geograﬁczna

Nil

nazwisko

Dzień Dziecka

mieszkaniec miasta

Polak

planeta

Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 2
Utwórzcie przymiotniki od podanych nazw państw i zapiszcie je w odpowiednich miejscach.
Odczytajcie powstałe związki wyrazowe i wyjaśnijcie ich znaczenie.
Austria, Włochy, Szwajcaria, Finlandia, Egipt, Anglia, Turcja, Japonia, Ukraina, Francja

ciemności
gadanie
nóż
barszcz
orzech
ciasto
siedzieć jak na

kazaniu

ziele
chodzić jak

zegarek

ogród
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 3
Utwórz od podanych nazw własnych nazwy mieszkańców w rodzaju męskim i żeńskim.
Brazylia –
Azja –
Egipt –

,
,
,

Kraków –
Paryż –

,
,

Wenus –

,

Turcja –

,

Finlandia –

,

Słowacja –

,

Węgry –
Tokio –

,
,

Mazowsze –

,

Afryka –
Śląsk –
Podhale –

,
,
,

Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 4
Zapisz – tutaj lub w zeszycie – po trzy przykłady nazw geograﬁcznych. Możesz skorzystać ze
ściennej mapy ﬁzycznej Polski, mapy w atlasie lub w internecie.
miasta, rzeki, góry, jeziora, niziny, wyżyny

Ćwiczenie 5
Znajdź w encyklopedii lub w internecie nazwiska podanych pisarzy i dowiedz się, jakiej są
narodowości. Zapisz według wzoru.
Nazwisko

Narodowość

Jan Kochanowski

Polak

Tove Jansson
Mark Twain
Carlo Collodi
Maria Krüger
Ferenc Molnár
Astrid Lindgren
Juliusz Verne
Clive Staples Lewis
Frances Hodgson Burne
Hans Chris an Andersen
John Ronald Reuel Tolkien
Lucy Maud Montgomery
Stanisław Lem
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 6
Wpisz imiona przy nazwiskach polskich pisarzy. Możesz skorzystać z dowolnych źródeł
informacji.
Szymborska
Kamieńska
Brzechwa
Mickiewicz
Szklarski
Prus
Nienacki
Korczak
Tuwim
Sienkiewicz
Niziurski
Dąbrowska
Musierowicz
Leśmian
Kasdepke
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 7
Czasopisma ukazują się cyklicznie i w zależności od tego, jak często są wydawane,
odpowiednio się je nazywa. Kacper nie wie jak, więc powymyślał dziwaczne nazwy. Popraw
jego błędy. Wyjaśnij według wzoru.
Nazwa Kacpra

Nazwa prawidłowa

Jak często się ukazuje?

codziennik

dziennik

codziennie

tygodniówka
dwutygodniak
miesięcznica
dwumiesięczniak
kwartałek
rocznica
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 8
Zapisz w zeszycie tytuły swoich ulubionych czasopism.

Ciekawostka

Pierwsze czasopismo o treści ogólnej, przeznaczone dla wszystkich, ukazało się w Paryżu
w marcu 1672 roku.
Pierwszym czasopismem dla dzieci był „Magazyn Liliputów albo Złota Biblioteka Młodych
Pań i Panów”, publikowany w Londynie przez wydawcę książek dla dzieci
prawdopodobnie od czerwca 1751 roku.

Na podstawie książki Patricka Robertsona „Co, gdzie, kiedy po raz pierwszy”
Ćwiczenie 9
Zapisz tytuły pięciu najciekawszych – według ciebie – książek. Możesz to zrobić tutaj lub
w zeszycie. Przyznaj im gwiazdki.
5 gwiazdek: Doskonała! Przeczytaj koniecznie!
4 gwiazdki: Ciekawa, warto ją poznać.
3 gwiazdki: Budzi różne emocje, i dobre, i złe.
2 gwiazdki: Jak nie masz co robić…
1 gwiazdka: Nudy na pudy. Nie trać na nią czasu.

W świecie mężczyzn

licencja: CC 0

Ćwiczenie 1
Czy wiesz, kiedy chłopcy obchodzą swoje święto? A kiedy jest Dzień Mężczyzn? Jeśli nie,
sprawdź w internecie.
Ćwiczenie 2
Uporządkuj podane niżej wyrazy, przeciągając je do odpowiedniej grupy.
Wyrazy pokrewne słowa mąż
pan

mężatka

mężczyzna
Synonimy wyrazu mężczyzna

męski

gość
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

dżentelmen

męstwo

zmężnieć

facet

mężny

chłop

jegomość
typ

Ćwiczenie 3
Do podanych wyrazów dopasuj odpowiednie synonimy słowa mężczyzna, tak aby powstały
poprawne związki wyrazowe. Zapisz je tutaj lub w zeszycie.

... na schwał
... młody
... spod ciemnej gwiazdy
równy ...
podejrzany ...
... w każdym calu

Uzupełnij

Ćwiczenie 4
Od podanych nazw męskich utwórz żeńskie.
dziennikarz –
bibliotekarz –
poseł –
policjant –
pisarz –
pracownik –
dyrektor –
architekt –
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 5
Z jakimi męskimi zawodami i zajęciami kojarzysz podane rzeczowniki?

dama – honor – zbroja:

korona – tron – władca:

ołtarz – świątynia – modlitwa:

wąs – szabla – dworek:

las – banda – rabunek:

szlachcic

rozbójnik

rycerz

król

kapłan

Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 6
Ułóż przysłowia i wyjaśnij ich znaczenie. Zapisz poprawne przysłowia starannie w zeszycie.
Pamiętaj o interpunkcji.
Jaki pan,

sługa musi.

Pan każe,

Pan Bóg kule nosi.

Kazał pan,

musiał sam.

Człowiek strzela,

taki kram.

Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 7
Które cechy możecie nazwać atrybutami męskości? Uzasadnijcie swoje zdanie w dyskusji.
elokwencja
siła

uroda
wrażliwość
mądrość
honor
spryt
schludność
Ćwiczenie 8
Odwołując się do poprzedniego ćwiczenia, porozmawiajcie na temat: czy kobietom przypisuje
się inne cechy niż mężczyznom? Uzasadnijcie swoje zdanie.
Ćwiczenie 9
Przypomnijcie sobie, czym są stereotypy, porozmawiajcie i odpowiedzcie na pytania:
Jak myślicie, dlaczego małym dziewczynkom przypisuje się kolor różowy, a chłopcom –
niebieski?
Dlaczego zabawki dla dziewczynek i chłopców się różnią?
Ćwiczenie 10
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 11
Określ każdą z postaci z poprzedniego ćwiczenia przynajmniej dwiema cechami. Możesz to
zrobić na podstawie zdjęć, własnej wiedzy lub innych dowolnych źródeł informacji.

Uzupełnij

Ćwiczenie 12
Napisz żartobliwe opowiadanie, w którym opiszesz jakieś wydarzenie z punktu widzenia płci
przeciwnej.

Oczekiwanie

Słowik syberyjski
JJ Harrison, licencja: CC BY-SA 3.0

Ćwiczenie 1
Zastanów się przez chwilę i opisz w kilku zdaniach krótką scenę przedstawiającą czekanie,
oczekiwanie na coś.

Uzupełnij

Ćwiczenie 2
Przeczytaj wiersz Juliana Tuwima. Zastanów się, kto może być osobą mówiącą w wierszu.

“

Julian Tuwim

Spóźniony słowik
Płacze pani Słowikowa w gniazdku na akacji,
Bo pan Słowik przed dziewiątą miał być na kolacji,

Tak się godzin wyznaczonych pilnie zawsze trzyma,
A tu już po jedenastej – i Słowika nie ma!
Wszystko stygnie: zupka z muszek na wieczornej rosie,
Sześć komarów nadziewanych w konwaliowym sosie,
motyl z rożna, przyprawiony gęstym cieniem z lasku,
A na deser – tort z wietrzyka w księżycowym blasku.
Może mu się co zdarzyło? Może go napadli?
Szare piórka oskubali, srebrny głosik skradli?
To przez zazdrość! To skowronek z bandą skowroniątek!
Piórka – głupstwo, bo odrosną, ale głos – majątek!
Nagle zjawia się pan Słowik, poświstuje, skacze...
Gdzieś ty latał? Gdzieś ty fruwał? Przecież ja tu płaczę!
A pan Słowik słodko ćwierka: Wybacz, moje złoto,
Ale wieczór taki piękny, że szedłem piechotą!
Julian Tuwim, Spóźniony słowik, [w:] tegoż, Wiersze dla dzieci, Warszawa 2013, s. 130.

Zapamiętaj!
Pamiętaj, żeby używać poprawnej formy rodzaju męskiego czasu przeszłego: szedłem,
wyszedłeś, poszedłem itp., a nie: szłem, wyszłeś, poszłem.
Ćwiczenie 3
Opowiedz historię, która została opisana w wierszu pt. „Spóźniony słowik”.
Rozpocznij od podania miejsca akcji i czasu akcji.
Zarysuj dramatyzm sytuacji.
Przedstaw rozwiązanie.

Ćwiczenie 4
Wskaż w słowiczej rodzinie elementy przypominające rodzinę ludzką i elementy
przypominające rodzinę ptasią. Zapisz notatkę na ten temat w formie tabeli.

Państwo Słowikowie
podobni do ludzi

Państwo Słowikowie
podobni do ptaków

Ćwiczenie 5
Zbadajcie budowę utworu i odpowiedzcie na pytania:
Z ilu strof składa się wiersz pt. „Spóźniony Słowik”?
Ile wersów jest w kolejnych zwrotkach?
Ile sylab jest w każdym wersie?
Jakie występują rymy? Podajcie odpowiednie przykłady.

Uzupełnij

Zapamiętaj!
Rym to powtórzenie tych samych lub podobnych głosek w wyrazach. Rymy mogą być:
dokładne, jeśli ostatnie głoski są identyczne, np. miętowe – zdrowe, mogą też być
niedokładne, kiedy brzmią podobnie, ale nie do końca tak samo, np. pozdrawiam –
Wrocławia, proszku – gorzką.

Ćwiczenie 6
Przygotuj małą formę teatralną na podstawie wiersza JulianaTuwima „Spóźniony słowik”.
Zaznacz fragmenty wiersza:
- kolorem niebieskim – tekst poboczny (zachowanie postaci, miejsce akcji);
- kolorem żółtym – tekst główny (par a dialogu pani Słowikowej);
- kolorem zielonym – tekst główny (par a dialogu pana Słowika).
Nazwij uczucia, które przeżywa pani Słowikowa, czekając na swego męża. Ustal, jakie gesty,
mimika, wyraz twarzy, postawa ciała wyrażą je najdokładniej.
Przedstaw przygotowaną scenkę teatralną.
niebieski 

żółty 

zielony 

Płacze pani Słowikowa w gniazdku na akacji,
Bo pan Słowik przed dziewiątą miał być na kolacji,
/> Tak się godzin wyznaczonych pilnie zawsze trzyma
/> A tu już po jedenastej – i Słowika nie ma!
Wszystko stygnie: zupka z muszek na wieczornej rosie,
/> Sześć komarów nadziewanych w konwaliowym sosie,
/> motyl z rożna, przyprawiony gęstym cieniem z lasku,
/> A na deser – tort z wietrzyka w księżycowym blasku.
Może mu się co zdarzyło? Może go napadli? /> Szare piórka oskubali, srebrny głosik skradli?
/> To przez zazdrość! To skowronek z bandą skowroniątek!
/> Piórka – głupstwo, bo odrosną, ale głos – majątek!
Nagle zjawia się pan Słowik, poświstuje, skacze...
Gdzieś ty latał? Gdzieś ty fruwał? Przecież ja tu płaczę!
A pan Słowik słodko ćwierka: Wybacz, moje złoto
Ale wieczór taki piękny, że szedłem piechotą
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 7
Zredaguj dalszy ciąg historyjki o spóźnieniu pana Słowika na kolację. Co odpowie pani
Słowikowa na tłumaczenie męża? Jak będzie wyglądała dalsza część wieczoru? Wprowadź
dialog.

Uzupełnij

Ćwiczenie 8
Jakie potrawy przygotowała pani Słowikowa? Zredaguj przepis kulinarny na jedno z dań.

Uzupełnij

Ćwiczenie 9
Naucz się na pamięć wiersza Juliana Tuwima pt. „Spóźniony słowik”. Oddaj głosem uczucia
bohaterów lirycznych.

Bądź człowiekiem

licencja: CC 0

Ćwiczenie 1
Zastanówcie się i porozmawiajcie o tym, co to znaczy „być człowiekiem”.
Ćwiczenie 2
Obejrzyj ﬁlm przedstawiający pracę weterynarza. Powiedz, co łączy ludzi ze zwierzętami.
Dlaczego zwierzęta są ludziom bliskie?

Film dostępny na portalu epodreczniki.pl
Contentplus.pl sp. z o.o., , muzyka: audiojungle.net

Weterynarz Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., muzyka: audiojungle.net.

domena publiczna

Franciszek z Asyżu
1181–1226
Biedaczyna z Asyżu, katolicki święty, założyciel zakonu franciszkanów. Był synem bogatego
kupca, ale wyrzekł się bogactw i zaczął głosić Słowo Boże. Żył w ubóstwie, pościł, modlił
się, opiekował się chorymi (także trędowatymi). Kochał świat i wszelkie boskie stworzenia.

Ćwiczenie 3
Przeczytaj „Dekalog” św. Franciszka. Zwróć uwagę na stosunek osoby mówiącej w utworze do
świata.

“

Święty Franciszek

Dekalog
1. Bądź człowiekiem wśród stworzeń, bratem między braćmi.
2. Traktuj wszystkie rzeczy stworzone z miłością i czcią.
3. Tobie została powierzona Ziemia jak ogród – rządź nią z mądrością.
4. Troszcz się o człowieka, o zwierzę, o zioło, o wodę i powietrze, aby
Ziemia nie została ich zupełnie pozbawiona.
5. Używaj rzeczy z umiarem, gdyż rozrzutność nie ma przyszłości.
6. Tobie jest zadana misja odkrycia misterium posiłku: aby życie
napełniało się życiem.
7. Przerwij węzeł przemocy, aby zrozumieć, jakie są prawa istnienia.
8. Pamiętaj, że świat nie jest jedynie odbiciem twego obrazu, lecz nosi
w sobie wyobrażenie Boga Najwyższego.
9. Kiedy ścinasz drzewo, zostaw choć jeden pęd, aby jego życie nie
zostało przerwane.
10. Stąpaj z szacunkiem po kamieniach, gdyż każda rzecz posiada
swoją wartość.
Święty Franciszek, Dekalog, [w:] tegoż, Pisma, Kraków 2011.

Ćwiczenie 4
Do kogo zwraca się Święty Franciszek w swoim „Dekalogu”? Zwróć uwagę na trzecie
przykazanie.

Ćwiczenie 5
Jak rozumiecie przykazania Świętego Franciszka? O jakich wartościach mówi utwór?
Wyjaśnijcie.
Ćwiczenie 6
Przerysuj do zeszytu tabelę i uzupełnij ją wszystkimi czasownikami rozpoczynającymi
przykazania. Następnie określ ich formy gramatyczne.

Czasownik

Osoba

Liczba

Tryb

(1., 2.,

(pojedyncza,

(oznajmujący, przypuszczający,

3.)

mnoga)

rozkazujący)

Zapamiętaj!
Tryb rozkazujący wyraża rozkaz, życzenie lub prośbę. Wpływa na odbiorcę, nakłania do
działań, zachowań, postaw.
Ćwiczenie 7
Obejrzyj ilustracje przedstawiające sceny z życia Świętego Franciszka. Co możesz powiedzieć
o życiu świętego na ich podstawie? Zapisz krótką notatkę na ten temat tutaj lub w zeszycie.

Uzupełnij


Święty Franciszek rezygnuje z dóbr doczesnych. Franciszek był synem bogatego człowieka. Po
doświadczeniach wojennych zrezygnował z dostatniego życia, co symbolizuje zrzucenie przez niego szat.
Gio o di Bondone, 1288-1292, fresk, domena publiczna

Ćwiczenie 8
Dlaczego Święty Franciszek stał się patronem ekologów, wegetarian i przeciwników wojny?
Uzasadnij swoją odpowiedź w kilkuzdaniowej wypowiedzi.

Uzupełnij

Ćwiczenie 9
Przedstaw ustnie postać Świętego Franciszka, wykorzystując informacje z trzech tekstów
poznanych na lekcji:
informacyjnego (biogram),
ikonograﬁcznego (freski),
literackiego (Dekalog).

Ćwiczenie 10
Znajdź w internecie piosenkę Antoniny Krzysztoń pt. „Lament św. Franciszka”. Posłuchaj
utworu i zwróć uwagę na jego tekst. Jak myślisz, dlaczego tak trudno spotkać dzisiaj Świętych
Franciszków? Jakie wartości stają się współcześnie ważniejsze niż pokora, miłość i ubóstwo?
Odpowiedz w formie kilkuzdaniowej wypowiedzi.

Uzupełnij

Ćwiczenie 11
Napisz dziesięć swoich przykazań dotyczących zwierząt i opieki nad nimi.

Uzupełnij

Psie życie

licencja: CC 0

Ćwiczenie 1
Przeczytaj fragment powieści Marii Krüger. Zwróć uwagę na to, kim jest bohater tego tekstu.

“

Maria Krüger

Po prostu hau, hau
Jacek Kosmala stał przez chwilę, nie wiedząc, co począć dalej. To,
żeby mógł stać się psem, wydało mu się niemożliwe i zaraz zaczął
podejrzewać, że jest to pewnie po prostu taki bardzo śmieszny
i dziwaczny sen i że trzeba wreszcie się obudzić. Chciał wobec tego
uszczypnąć się w rękę, jako że uważał to za najskuteczniejszy sposób
na obudzenie, ale w żaden sposób nie mógł się uszczypać za pomocą
swojej krótkiej, krzywej i zaopatrzonej w mocne, czarne pazury
przedniej łapy. Rozejrzał się więc nieporadnie wokoło i ze
zdumieniem zobaczył tuż przed swoim nosem wysoką, kamienną
ścianę. Nie mógł zrozumieć w pierwszej chwili, co to za nieznany
mur, aż wreszcie, zadarłszy głowę, zrozumiał, że jest to jeden ze
schodków, po którym wchodziło się do szkoły. Podniósł głowę do
góry i przekonał się, że wszystko teraz było niezmiernie wysokie

w stosunku do jego jamniczego wzrostu. Bardzo go to zdenerwowało
i spróbował wobec tego stanąć na tylnych łapach, aby być wyższym.
Niestety, jego długie ciało opadało ciągle na cztery krótkie i krzywe
łapy.
„Może to jest tylko taki męczący sen i może zaraz się obudzę” –
pomyślał.
Naraz poczuł, że jest głodny. Czy może śnić się komuś, że jest głodny?
Chyba nie.
„Wszystko jedno. Trzeba iść na obiad” – zdecydował i już nie
zastanawiając się dłużej, zaczął szybko biec w stronę domu.
Trudno mu było traﬁć, gdyż wszystko widziane z dołu, z poziomu
psich oczu, wyglądało zupełnie inaczej. Dziwne również było tak
przemykać się między nogami przechodniów, którzy wydawali się
ogromni, a ich buty zagrażały małemu jamnikowi niczym wielkie
czołgi. Umykał więc niezgrabnie, wpadał w kałuże i błąkał się
nieporadnie. Było mu zimno w bose, pozbawione obuwia łapy,
a w dodatku było mu również zimno w zachlapany błotem brzuszek.
W pewnej chwili jakiś but, bardzo brudny i wykrzywiony, wyraźnie
skierował się w jego stronę i dotknął jego boku.
„Czyżby ktoś chciał mnie kopnąć? – pomyślał z oburzeniem Kosmala.
Podniósł łeb do góry i ze zdumieniem poznał swego kolegę
i przyjaciela, Fredka, podporę Bandy Silniaków. Fredek wlókł się pod
ścianą, wykrzywiony; z rękami w kieszeni. – No, już ja mu oddam” –
obiecywał sobie Kosmala i nawet krzyknął groźnie: – Te! Odwal się!
Ale zamiast zamierzonego okrzyku z długiej, psiej mordki wydobyło
się po prostu szczeknięcie, które tak zirytowało Fredka, że zamierzył
się powtórnie. Całe szczęście, że tym razem udało się żółtemu
jamnikowi jakoś umknąć. […]

Gdyby tak jeszcze dostać coś do jedzenia. Ach, znów do jego
mokrego, czarnego nosa doleciał jakiś miły i znajomy zapach.
W pierwszej chwili zupełnie nie potraﬁł zrozumieć, co to za woń, aż
wreszcie podskoczył z radości i szczeknął wesoło:
– Hej! przecież to pachnie dom, rodzinny dom!
Przytknąwszy nos do ziemi, biegł teraz szybko. Ulica, zakręt, znajomy
trotuar. Widział już teraz, że tędy na pewno szedł jego tatko.
Poznawał zapach jego obuwia. Śmieszne, że dotychczas nie umiał
tego rozpoznawać. Właściwie wszystko wokoło jakoś mocno pachnie
i można z łatwością od razu poznać, kto przed chwilą przechodził
ulicą.
A oto znajoma, rodzinna sień. I schody! O jej, jak trudno małemu psu
na krótkich łapach gramolić się po schodach! Jamnik Kosmala
zadyszał się porządnie i z wywieszonym na wierzch ozorem
zatrzymał się pod drzwiami, na których była mosiężna tabliczka.
Wspiąwszy się na dwie łapy, przeczytał dla wszelkiej pewności, że
mieszkają tam B. i S. Kosmalowie.
Drzwi były zamknięte.
Usiadł na słomiance i zastanawiał się, jak dostać się do środka. Żeby
też ktoś się domyślił i otworzył te drzwi. Ale, niestety, nikt nie
otwierał. Usiłował podskoczyć do klamki albo do dzwonka, ale nie
udawało się, wszystko było tak wysoko umieszczone. „Nikt nie
pomyślał o tym, że pies też czasem może chcieć zadzwonić do
mieszkania” – pomyślał z goryczą Kosmala. I tak mu się jakoś smutno
zrobiło, że po prostu przysiadł i zawył cicho i żałośnie.
Czekał przez chwilę, nasłuchując. Ale gdzie tam! Radio rozkręcone na
cały regulator i naturalnie nikt nie słyszy, że pod drzwiami ktoś...
powiedzmy... martwi się. Żeby nie powiedzieć, że wyje.

Wreszcie po chwili oczekiwania, rozżalony, ponowił swoje próby.
Tym razem głos jego zabrzmiał przejmująco.
Usłyszał kroki. Ktoś wyszedł do przedpokoju. Kosmala przypadł
nosem do drzwi i niuchając mocno, poznał od razu swoim psim
węchem, że to ciotka Leokadia. Chciał zawołać, żeby mu szybko
otworzyła, ale i tym razem po prostu zawył żałośnie.
Zgrzytnął zamek i ciotka Leokadia uchyliła drzwi.
– A pójdziesz ty precz! – zawołała ze złością, zatrzasnęła mu drzwi
przed nosem. Prawda, ciotka Leokadia nie lubiła psów i nawet można
powiedzieć, że była dla nich niedobra. W przedpokoju słychać było,
jak mówiła z oburzeniem:
– Siedzi to na słomiance i wyje!
Kosmali zrobiło się trochę głupio. Pomyślał, że może należałoby
spróbować jakoś ciotce wytłumaczyć, że to nie jest żaden pies, tylko
on, Jacek, i że w dodatku jest ogromnie głodny, ale jak to zrobić?
Trudno, należy próbować, a nuż się uda. Wobec tego, wspiąwszy się
na łapy, krzyknął z całych sił:
– Ciociu! To ja!
Ale znów zamiast tego rozległo się smutne, acz donośne:
– Auuuu! hau! hau! Auuuu!
– Znów to psisko wyje – zdenerwowała się za drzwiami ciotka. – Ja go
tu zaraz szczotką przegonię!
Maria Krüger, Po prostu hau, hau, [w:] tejże, Ucho, dynia, sto dwadzieścia pięć, Warszawa 1978, s. 37–42.

Ćwiczenie 2
Zastanów się i odpowiedz na pytania.
Jak bohater opowiadania Marii Krüger postrzega świat?
Co się dla niego zmieniło?
Z jakiej perspektywy bohater patrzy teraz na świat?
Jakich uczuć teraz doznaje?

Ćwiczenie 3
Zaznacz w tekście określenia opisu psa, w którego został zamieniony Jacek Kosmala: kolorem
żółtym – wygląd psa, kolorem niebieskim – jego temperament.
żółty 

niebieski 

Jacek Kosmala stał przez chwilę, nie wiedząc, co począć dalej. [...] Chciał wobec
tego uszczypnąć się w rękę, jako że uważał to za najskuteczniejszy sposób na
obudzenie, ale w żaden sposób nie mógł się uszczypać za pomocą swojej
krótkiej, krzywej i zaopatrzonej w mocne, czarne pazury przedniej łapy. Rozejrzał się więc
nieporadnie wokoło i ze zdumieniem zobaczył tuż przed swoim nosem wysoką,
kamienną ścianę. [...] Podniósł głowę do góry i przekonał się, że wszystko teraz
było niezmiernie wysokie w stosunku do jego jamniczego wzrostu. Bardzo go to
zdenerwowało i spróbował wobec tego stanąć na tylnych łapach, aby być wyższym.
Niestety, jego długie ciało opadało ciągle na cztery krótkie i krzywe łapy.
[...]
Trudno mu było traﬁć, gdyż wszystko widziane z dołu, z poziomu psich oczu,
wyglądało zupełnie inaczej. Dziwne również było tak przemykać się między nogami
przechodniów, którzy wydawali się ogromni, a ich buty zagrażały małemu jamnikowi
niczym wielkie czołgi. Umykał więc niezgrabnie, wpadał w kałuże i błąkał się nieporadnie .
Było mu zimno w bose, pozbawione obuwia łapy , a w dodatku było mu również
zimno w zachlapany błotem brzuszek. W pewnej chwili jakiś but, bardzo brudny i
wykrzywiony, wyraźnie skierował się w jego stronę i dotknął jego boku.
[...]
Ale zamiast zamierzonego okrzyku z długiej, psiej mordki wydobyło się po prostu
szczeknięcie, które tak zirytowało Fredka, że zamierzył się powtórnie. Całe szczęście,
że tym razem udało się żółtemu jamnikowi jakoś umknąć. […]
Gdyby tak jeszcze dostać coś do jedzenia. Ach, znów do jego
mokrego, czarnego nosa doleciał jakiś miły i znajomy zapach. W pierwszej chwili
zupełnie nie potraﬁł zrozumieć, co to za woń, aż wreszcie
podskoczył z radości i szczeknął wesoło:
– Hej! przecież to pachnie dom, rodzinny dom!
Przytknąwszy nos do ziemi, biegł teraz szybko. Ulica, zakręt, znajomy trotuar. Widział
już teraz, że tędy na pewno szedł jego tatko. Poznawał zapach jego obuwia.
Śmieszne, że dotychczas nie umiał tego rozpoznawać. Właściwie wszystko wokoło

jakoś mocno pachnie i można z łatwością od razu poznać, kto przed chwilą
przechodził ulicą.
A oto znajoma, rodzinna sień. I schody! Ojej, jak trudno
małemu psu na krótkich łapach gramolić się po schodach! Jamnik Kosmala zadyszał się
porządnie i z wywieszonym na wierzch ozorem zatrzymał się pod drzwiami, na których
była mosiężna tabliczka. Wspiąwszy się na dwie łapy, przeczytał dla wszelkiej
pewności, że mieszkają tam B. i S. Kosmalowie.
[...] I tak mu się jakoś smutno zrobiło, że po prostu przysiadł i
zawył cicho i żałośnie.
Czekał przez chwilę, nasłuchując. Ale gdzie tam! Radio rozkręcone na cały regulator
i naturalnie nikt nie słyszy, że pod drzwiami ktoś... powiedzmy... martwi się. Żeby
nie powiedzieć, że wyje.
Wreszcie po chwili oczekiwania, rozżalony, ponowił swoje próby. Tym razem głos
jego zabrzmiał przejmująco.
Usłyszał kroki. Ktoś wyszedł do przedpokoju. Kosmala przypadł nosem do drzwi i
niuchając mocno, poznał od razu swoim psim węchem, że to ciotka Leokadia. Chciał
zawołać, żeby mu szybko otworzyła, ale i tym razem po prostu zawył żałośnie.
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 4
Wykorzystaj słownictwo z poprzedniego ćwiczenia do opisu psa. Pamiętaj, żeby opisać jego
budowę ciała, umaszczenie, szatę, głowę, uszy, oczy, kończyny, ogon, rozmiary oraz
temperament.

Uzupełnij

Ćwiczenie 5
Z tekstu wynika, że trudno być psem. Wymień i zapisz – tutaj lub w zeszycie – kilka
argumentów potwierdzających to zdanie.

Uzupełnij

Ćwiczenie 6
Jacek Kosmala został zamieniony w zwierzę m.in. dlatego, że źle traktował psy. Odpowiedzcie
na pytania i porozmawiajcie:
Jak Fredek i ciotka Leokadia potraktowali Jacka (psa)?
Czego Jacek będzie się mógł w postaci psa nauczyć?
Jak sądzicie, czy nauczka zmieni coś w postępowaniu Kosmali? Wymyślcie dalszy ciąg jego
losów.
Ćwiczenie 7
Wyobraź sobie, że zostałeś przez czarodzieja zamieniony w zwierzę. Opisz jeden dzień ze
swojego nowego życia. Możesz to zrobić tutaj lub w zeszycie.

Uzupełnij

Do góry nogami

licencja: CC 0

Czy lubisz chodzić do cyrku? Jakie występy robią na tobie największe wrażenie? Być może
lubisz popisy tresowanych zwierząt. Dobrze byłoby jednak, gdyby tresura zwierząt
całkowicie zniknęła z cyrków. Ciągły transport, ciasne klatki i wiwatujący tłum to nie są
właściwe warunki dla żadnego zwierzęcia.
Najczęstszą metodą tresowania np. niedźwiedzi jest bicie ich po nosie (tak mocno, że
powstają rany). Aby zwierzęta chodziły na dwóch łapach, zmusza się je do spacerowania po
rozżarzonym podłożu.
Można dobrze się bawić przy występach klaunów, akrobatów i iluzjonistów. Tu nikt nie
używa bata, żeby zmusić do posłuszeństwa i wykonania ćwiczenia.
Ćwiczenie 1
Wyszukajcie w internecie utwór „Wejście gladiatorów” Juliusa Fučíka i go wysłuchajcie.
Odpowiedzcie na pytania:
Co ta muzyka zapowiada?
Co się będzie działo?
Jakie emocje budzi?

Ćwiczenie 2
Zapiszcie – tutaj lub w zeszycie – swoje skojarzenia ze słowem cyrk. Zanotujcie określenia
wrażeń słuchowych, wzrokowych i wszystkich, jakie przyjdą wam na myśl.

Uzupełnij

Ćwiczenie 3
Sporządźcie listę dobrych i złych stron pokazów cyrkowych.

Uzupełnij

Ćwiczenie 4
Przeczytaj wiersz Wisławy Szymborskiej. Zwróć uwagę na to, kim jest osoba mówiąca
w utworze.

“

Wisława Szymborska

Zwierzęta cyrkowe
Przytupują do taktu niedźwiedzie,
skacze lew przez płonące obręcze,
małpa w żółtej tunice na rowerze jedzie,
trzaska bat i muzyczka brzęczy
trzaska bat i kołysze oczy zwierząt,
słoń obnosi karafkę na głowie,
tańczą psy i ostrożnie kroki mierzą.
Wstydzę się bardzo, ja – człowiek.

Źle się bawiono tego dnia:
nie szczędzono hucznych oklasków,
chociaż ręka dłuższa o bat
cień rzucała ostry na piasku.
Wisława Szymborska, Zwierzęta cyrkowe, [w:] tejże, Dlatego żyjemy, Warszawa 1954, s. 35.

Ćwiczenie 5
Odpowiedz na pytania:
Co wyraża postać mówiąca w wierszu?
O czym informuje? Zatytułuj kolejne części wiersza.
Co czuje? Jakie emocje wyraża?
Jaka myśl zawarta jest w ostatnich dwóch wersach? Wyjaśnij przenośnię.
Ćwiczenie 6
Narysuj ilustrację do wiersza, w której wyrazisz swój stosunek do występów zwierząt
cyrkowych.
Zapamiętaj!

Zgrzyt, chlup, buch, miau to słowa naśladujące swoim brzmieniem dźwięki. Nazywa się je
wyrazami dźwiękonaśladowczymi lub onomatopejami.
Ćwiczenie 7
Wypisz z wiersza wyrazy dźwiękonaśladowcze. Jaki dźwięk słychać najczęściej? Dlaczego?

Uzupełnij

Ćwiczenie 8
Na podstawie wiersza napiszcie program występów cyrkowych, o kórych mowa w utworze.
W tym celu możecie przekształcić czasowniki na rzeczowniki, np. czasownik przytupują –
rzeczownik przytupywanie; skacze – skok.
Ćwiczenie 9
„Źle się bawiono tego dnia”.
Zredagujcie program występów cyrkowych opisanych w wierszu tak, żeby puenta mogła
zabrzmieć inaczej: „Dobrze się bawiono tego dnia”. Zapiszcie swoją propozycję tutaj lub
w zeszycie.

Uzupełnij

To o tobie mówi bajka

licencja: CC 0

Ćwiczenie 1
Czy są takie bajki, opowieści, książki, ﬁlmy lub piosenki, które – przynajmniej tak ci się wydaje
– mówią o tobie? Zapisz ich tytuły tutaj lub w zeszycie.

Uzupełnij

Ćwiczenie 2
Jak myślisz, dlaczego czasami wydaje się nam, że książka, którą czytamy, albo ﬁlm, który
oglądamy, mówi o nas? Uzasadnij swoją odpowiedź.
Ćwiczenie 3
Przeczytaj uważnie utwór Hansa Chris ana Andersena. Zwróć uwagę na to, o czym mówi
przytoczona opowieść.

“

Hans Chris an Andersen

O tobie mówi bajka

Mędrcy starożytni chytrze obmyślili, w jaki sposób można by ludziom
mówić prawdę prosto w oczy, nie robiąc tego w sposób grubiański.
Pokazywali im dziwne lustro, w którym ukazywały się różnego
rodzaju zwierzęta i dziwaczne przedmioty. Był to widok zarówno
ciekawy, jak budujący. Nazwali to „bajką”. I zależnie od tego, czy
zwierzęta zachowywały się głupio, czy też mądrze, ludzie musieli
przenosić ich zachowanie się na siebie i myśleć przy tym: „To o tobie
mówi bajka”. W ten sposób nikt się nie mógł obrazić. Weźmy więc taki
przykład:
Były dwie wysokie góry, a na samym szczycie każdej z nich stał
zamek. W dolinie biegł pies, obwąchując ziemię, tak jakby szukał
myszy lub przepiórek; chciał zaspokoić głód. Nagle z jednego zamku
zatrąbiono, obwieszczając, że czas zasiąść do stołu. Pies pobiegł
natychmiast na górę, aby przy tej okazji się najeść, lecz gdy był już
w połowie drogi, tu przestano trąbić, a z drugiego zamku rozległ się
głos trąbki. Wtedy pies pomyślał: „Zanim przybiegnę, skończą już
jeść, a tam się dopiero teraz zaczyna”. Zbiegł więc na dół i zaczął się
wspinać na drugą górę. Wtedy jednak druga trąbka przestała trąbić,
a odezwała się ta pierwsza. Pies znów pobiegł w dół, a potem pod
górę i tak biegał tam i z powrotem, aż wreszcie ucichły obie trąbki
i zakończono posiłek w obu miejscach.
Teraz zgadnij – co starożytni mędrcy mieli na myśli, układając tę
bajkę, i kto jest tym głupcem, który biega aż do zmęczenia, ani tu, ani
tam nic nie uzyskawszy.
Hans Chris an Andersen, O tobie mówi bajka, [w:] tegoż, Baśnie, tłum. Bogusława Sochańska, Poznań 2006.

Ćwiczenie 4
W każdym zadaniu zaznacz poprawną odpowiedź. Pamiętaj, że odpowiedź jest tylko jedna. Do
tekstu możesz zaglądać przez cały czas. Jeśli się pomylisz, spróbuj jeszcze raz.
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 5
Napisz bajkę, w której opowiesz o sobie w sposób przenośny. Niech jej bohaterami będą
rośliny lub zwierzęta. Pamiętaj o tym, żeby twoja bajka miała morał. Zapisz swoją opowieść
tutaj lub w zeszycie.

Uzupełnij

Hrabia i chińska herbata, czyli o ch i h

Chińska herbata
licencja: CC 0

Ćwiczenie 1
Odgadnij, o jakie słowa chodzi, i uzupełnij je właściwymi literami. Przepisz do zeszytu
odgadnięte wyrazy. Podpowiedź: w każdym rzędzie wszystkie słowa rozpoczynają się tą samą
literą.
ach,

artuch,

uch,

ech,

mach,
uch,

roch,

lejtuch
iach
rzech

amach,

apach
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zloch,

trach

pioch,

miech,

Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

wintuch

Ćwiczenie 2
Uzupełnij wniosek. Przeciągnij odpowiednie elementy.
Na końcu wyrazu piszemy
Wyjątek:
h

ch

, bo drużyna.
druhna

zuch

druh

Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 3
Zapisz wyrazy pokrewne do podanych słów, które uzasadniają ich pisownię. Zwróć uwagę na
podpowiedzi w nawiasach.
mucha, bo
pielucha, bo

(zdrobnienie)
(zdrobnienie)

sucho, bo

(rzeczownik)

blacha, bo

(zdrobnienie)

ropucha, bo
ucho, bo
skrucha, bo
zawierucha, bo
starucha, bo

(zdrobnienie)
(zdrobnienie)
(Ms. lp.)
(Ms. lp.)
(zdrobnienie)

Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 4
Uporządkuj wyrazy, przypisując je do odpowiedniej rodziny.
Schemat
schematyczny
schodki
Schronienie

schronić

Schab

Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 5
Uzupełnij podane związki wyrazowe.
ciężki kawałek
urwał się z
oberwanie
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

schron
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schematyzm

schodkowo

Schody

schroniskowy

schematycznie

schabik

schodkowy

schodek

schronisko

Ćwiczenie 6
Ktoś zapisał „hałaśliwe” słowa na wspak. Odczytaj je i zapisz w kolejności alfabetycznej.
kuh, redimrah, ćawosałah, jeh, poh, aruh, aloh, łanjeh, ćaluh, ćasah, olah

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 7
Zapisz ch lub h.
Część wyrazu przed luką

Wpisz ch lub h

Część wyrazu po luce
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Ćwiczenie 8
Uzupełnij tekst pt. „Hrabia i chińska herbata”, wstawiając odpowiednio ch lub h.
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Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 9
Podaj przykłady wyrazów z tekstu „Hrabia i chińska herbata”:

uligana na służbę

Bajka czy nie bajka?

licencja: CC 0

Ćwiczenie 1
Odczytaj synonimy słowa kłótnia, które zostały ukryte w podanym ciągu liter. Wpisz je tutaj
lub do zeszytu.
konﬂiktnieporozumienieniesnaskiwaśńswaryzwadasprzeczkautarczkaspórzatarg

Uzupełnij

Ćwiczenie 2
Spośród podanych cech wybierz te, które mogą zaognić konﬂikt. Jeśli nie znasz znaczenia
któregoś z podanych słów, sprawdź je w słowniku języka polskiego.


rozsądek



ustępliwość



opanowanie



zapalczywość



zacietrzewienie



zarozumiałość



wybuchowość



zawziętość



tolerancja

Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 3
Które cechy spośród podanych w poprzednim ćwiczeniu pomagają rozstrzygnąć spór?
Uzasadnij odpowiedź.

Ćwiczenie 4
Jakie uczucia towarzyszą osobom, które są świadkami kłótni, lecz w niej nie uczestniczą?
Zapisz swoje reﬂeksje w kilku zdaniach tutaj lub w zeszycie.

Uzupełnij

“

Ignacy Krasicki

Wilczki
Pstry jeden, czarny drugi, a bury najmniejszy,
Trzy wilczki wadziły się, który z nich piękniejszy.
Mówił pierwszy: „Ja rzadki!”
Mówił drugi: „Ja gładki!”
Mówił trzeci: „Ja taki, jak i pani matka!”
Trwała zwadka.
Wtem wilczyca nadbiegła;
Gdy w niezgodzie postrzegła:
”Cóż to – rzecze – same w lesie
Wadzicie się!”
Więc one w powieść, jak się rzecz działa.
Gdy wysłuchała:
”Idzie tu wam o skórę – rzekła – miłe dzieci,
Która zdobi, która szpeci.
Nasłuchałam się tego już to razy kilka,
Nie przystoi to na wilka
Wcale.
Ale,
Jak będziecie tak w kupie
Dysputować się, głupie,
Wiecie, kto nie zbłądzi?
Oto strzelec was pozwie, a kuśnierz osądzi”.

Ignacy Krasicki, Wilczki, [w:] tegoż, Bajki, Warszawa 1970, s. 46.

Ćwiczenie 5
1. Bajarze Przygotujcie się do opowiadania historii przedstawionej w utworze pt. „Wilczki”.
Zgromadźcie potrzebne informacje:
Kim są bohaterowie historii?
W jakiej sytuacji poznajemy bohaterów?
Czego dotyczy spór między bohaterami?
Gdzie rozgrywa się spór?
Dzięki czemu spór zostaje rozstrzygnięty?
Opowiedzcie sytuację przedstawioną w utworze. Rozbudujcie tło zdarzeń, przedstawcie
przyczyny i skutki konﬂiktu między bohaterami.
2. Moraliści Czego uczy nas utwór Ignacego Krasickiego? Porozmawiajcie i sformułujcie morał.
3. Analitycy Zbadajcie budowę utworu. Zastnówcie się i odpowiedzcie na pytania:
Czy wiersz jest zbudowany ze strof?
Czy ma rymy?
Czy wersy są takiej samej długości?
Ile jest sylab w każdym wersie?
Czemu służy taka budowa utworu? W czym pomaga czytelnikowi?
4. Aktorzy Przygotujcie głosową interpretację utworu. W tym celu:
przydzielcie role,

przećwiczcie dykcję, właściwą intonację,
zaplanujcie ruch postaci na scenie, kos umy, scenograﬁę.
Zainscenizujcie utwór Ignacego Krasickiego.
5. Poeci Jakie cechy ludzkie zostały przypisane zwierzętom w utworze pt. „Wilczki”?
Nazwijcie cechy zwierząt. Rozpoznajcie środek poetycki, który dominuje w utworze.
Ćwiczenie 6
Uzupełnij deﬁnicję.
Bajka to

historyjka (często pisana wierszem). Występują w niej

,

przedmioty lub rośliny, które zachowują się jak ludzie (czasem pojawiają się także sami ludzie).
W bajkach

jest tchórzliwy,

Bajkowa historia ma
długa

widza

zwierzęta

wilk

czegoś
czytelnika

– sprytny, przebiegły,

– zły itp.

, dlatego występuje w niej morał.
wzruszyć

pies

lis

nauczyć

zając

krótka

Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 7
Udowodnij, że utwór Ignacego Krasickiego to bajka. Zapisz swoje uzasadnienie tutaj lub
w zeszycie.

Uzupełnij

Ćwiczenie 8
Przygotuj krótką notkę biograﬁczną o Ignacym Krasickim. Zapisz ją tutaj lub w zeszycie.

Uzupełnij

Odwieczny wróg

Czapla purpurowa ze swoją zdobyczą
Pierre Dalous, licencja: CC BY-SA 3.0

Ćwiczenie 1
Przeczytaj bajkę Ignacego Krasickiego o czapli, rybach i raku. Zwróć uwagę na morał tej
opowieści.

“

Ignacy Krasicki

Czapla, ryby i rak
Czapla stara, jak to bywa,
Trochę ślepa, trochę krzywa,
Gdy już ryb łowić nie mogła,
Na taki się koncept wzmogła.
Rzekła rybom: „Wy nie wiecie,
A tu o was idzie przecie.”
Więc wiedzieć chciały,
Czego się obawiać miały.
”Wczora
Z wieczora
Wysłuchałam, jak rybacy
Rozmawiali: „Wiele pracy
Łowić wędką lub więcierzem;

Spuśćmy staw, wszystkie zabierzem.
Nie będą mieć otuchy,
Skoro staw będzie suchy.”
Ryby w płacz, a czapla na to:
”Boleję nad waszą stratą:
Lecz można złemu zaradzić
I gdzie indziej was osadzić.
Jest tu drugi staw blisko,
Tam obierzcie siedlisko.
Chociaż pierwszy wysuszą,
Z drugiego was nie ruszą.”
”Więc nas przenieś” – rzekły ryby.
Wzdrygała się czapla niby;
Dała się na koniec użyć,
Zaczęła służyć.
Brała jedną po drugiej w pysk, niby nieść mając
I tak pomału zjadając;
Zachciało się na koniec skosztować i raki,
Jeden z nich, widząc, iż go czapla niesie w krzaki,
Postrzegł zdradę, o zemstę zaraz się pokusił;
Tak dobrze za kark ujął, iż czaplę udusił.
Padła nieżywa:
Tak zdrajcom bywa.
Ignacy Krasicki, Czapla, ryby i rak, [w:] tegoż, Bajki, Warszawa 1970, s. 55.

Ćwiczenie 2
Przypisz podane cechy postaciom z bajki.
czapla
głupota

ryby

pomysłowość

nieuczciwość

naiwność

podstępność

fałsz

łatwowierność
zachłanność
chciwość
rak

obłuda
zręczność

bezwzględność

dwulicowość

bezwzględność

bezduszność

mściwość

Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 3
Przeczytaj na głos historię o czapli, rybach i raku, podkreślając dramatyzm sytuacji
odpowiednią intonacją.
Ćwiczenie 4
Wyjaśnij, na czym polegał fortel, czyli podstęp czapli. Dlaczego jej plan początkowo się
powiódł? Odpowiedź zapisz tutaj lub w zeszycie.

Uzupełnij

Ćwiczenie 5
Zastanów się, czy ryby zasłużyły na swój los? Uzasadnij swoje zdanie tutaj lub w zeszycie.

Uzupełnij

Ćwiczenie 6
Napisz ostrzeżenie dla ryb. Wytłumacz rybom, że nie powinny słuchać czapli.

Uzupełnij

Ćwiczenie 7
Wyjaśnij, przed jakimi zachowaniami przestrzega bajka „Czapla, ryby i rak”.

Uzupełnij

Ćwiczenie 8
Które przysłowie mogłoby być morałem bajki Ignacego Krasickiego? Możesz wykorzystać
któreś z podanych niżej. Uzasadnij swój wybór.

Na bezrybiu i rak ryba.
Bez pracy nie ma kołaczy.
Traﬁła kosa na kamień.
Kto mieczem wojuje, od miecza ginie.
Daj kurze grzędę, a ona: wyżej siędę.
Ślusarz zawinił, a kowala powiesili.
Na głupotę nie ma lekarstwa.

Przestroga

Wilki w Puszczy Białowieskiej
Lilly M, licencja: CC BY-SA 3.0

Ćwiczenie 1
Porozmawiajcie o postaci wilka w literaturze i ﬁlmach. Zanotujcie przykłady wilczych
bohaterów. Jaki charakter przypisuje się tym zwierzętom? Dlaczego?
Ćwiczenie 2
Co oznaczają poniższe przysłowia?
Natura ciągnie wilka do lasu.

Postępował źle, był nieuczciwy
i w końcu poniósł karę.

Nosił wilk razy kilka, ponieśli i wilka.

Nie prowokuj nieszczęścia.

Wilk syty i owca cała.

Kiedy rozmawiamy o kimś, kto po
chwili się zjawia.

Nie wywołuj wilka z lasu.

Obie strony są zadowolone, nikomu nie
dzieje się krzywda.

O wilku mowa, a wilk tu.

Czyjeś postępowanie wynika z jego
charakteru, przyzwyczajeń.

Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 3
Przeczytaj bajkę Ignacego Krasickiego. Zwróć uwagę na argumenty podane przez wilki.

“

Ignacy Krasicki

Jagnię i wilcy
Zawżdy znajdzie przyczynę, kto zdobyczy pragnie.
Dwóch wilków jedno w lesie nadybali jagnię;
Już go mieli rozerwać; rzekło: „Jakim prawem?”
„Smacznyś, słaby i w lesie!” – Zjedli niezabawem.
Ignacy Krasicki, Jagnię i wilcy, [w:] tegoż, Bajki, Warszawa 1970, s. 39.

Ćwiczenie 4
Przeanalizuj sytuację, w której znalazło się jagnię.
Jaką przewagę miały nad jagnięciem wilki?
Jakie trzy przyczyny mordu wskazały wilki?
Czy któraś z podanych przyczyn usprawiedliwia zbrodnię?
Ćwiczenie 5
Czego uczy nas bajka pt. „Jagnię i wilcy”?
Jakie cechy uosabiają wilki, a jakie jagnię?
Sformułuj przestrogę, czyli morał płynący z bajki, i zapisz ją tutaj lub w zeszycie.

Uzupełnij

Ćwiczenie 6
Policz, ile bajka ma wersów, a także ile sylab w każdym wersie. Przepisz do zeszytu i uzupełnij
wniosek:

Bajka Ignacego Krasickiego „Jagnię i wilcy” jest utworem …: liczy … wersy, każdy wers ma …
sylab.
Ćwiczenie 7
Zastanówcie się i porozmawiajcie: dlaczego autor wybrał formę krótkiej, wierszowanej bajki,
by przekazać innym przestrogę. Czy gdyby napisał na ten sam temat długie opowiadanie,
uzyskałby ten sam efekt?
Ćwiczenie 8
Sprawdź, czy w krótkim utworze pt. „Jagnię i wilcy” znalazły się podane niżej formy
wypowiedzi. Jeśli tak, wskaż odpowiednie wersy, w przeciwnym razie wpisz: nie ma.
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 9
Zapisz – tutaj lub w zeszycie – co najmniej pięć zakończonych na -ę nazw młodych zwierząt.
Wzór: młody koń – źrebię
Od zapisanych nazw utwórz liczbę mnogą.

Uzupełnij

Ćwiczenie 10
Odmień przez przypadki w obu liczbach rzeczownik jagnię. Jako pomoc możesz wykorzystać
opis odmiany (ze słownika języka polskiego).
jagnię n IV, D. ~ęcia; lm M. ~ęta, D. ~niąt

Władca i podwładni

Król zwierząt
licencja: CC 0

Ćwiczenie 1
Zastanówcie się i wynotujcie - tutaj lub w zeszycie - cechy, jakimi określa się zwykle lwa, króla
zwierząt. Zapiszcie jak najwięcej epitetów.

Uzupełnij

“

Ignacy Krasicki

Lew pokorny
Źle zmyślać, źle i prawdę mówić w pańskim dworze.
Lew, chcąc wszystkich przeświadczyć o swojej pokorze,
Kazał się jawnie ganić. Rzekł lis: „Jesteś winny,
Boś zbyt dobry, zbyt łaskaw, zbytnio dobroczynny”.
Owca widząc, że kontent, gdy liszka ganiła,
Rzekła: „Okrutnyś, żarłok, tyran”. – Już nie żyła.
Ignacy Krasicki, Lew pokorny, [w:] tegoż, Bajki, Warszawa 1970, s. 30.

Ćwiczenie 2
Jaki jest morał bajki „Lew pokorny”? Zaznacz właściwy fragment tekstu.
żółty 
Źle zmyślać, źle i prawdę mówić w pańskim dworze.
Lew, chcąc wszystkich przeświadczyć o swojej pokorze,
Kazał się jawnie ganić. Rzekł lis: „Jesteś winny,
Boś zbyt dobry, zbyt łaskaw, zbytnio dobroczynny”.
Owca widząc, że kontent, gdy liszka ganiła,
Rzekła: „Okrutnyś, żarłok, tyran”. – Już nie żyła.
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 3
Zaznacz wypowiedź lisa – kolorem niebieskim, wypowiedź owcy – kolorem różowym.
Wyjaśnij, na czym polegała lisia przebiegłość, a jaki błąd popełniła owca? Zwróć uwagę na
konstrukcję zaznaczonych zdań.
niebieski 

różowy 

Źle zmyślać, źle i prawdę mówić w pańskim dworze.
Lew, chcąc wszystkich przeświadczyć o swojej pokorze,
Kazał się jawnie ganić. Rzekł lis: „Jesteś winny,
Boś zbyt dobry, zbyt łaskaw, zbytnio dobroczynny”.
Owca widząc, że kontent, gdy liszka ganiła,
Rzekła: „Okrutnyś, żarłok, tyran”. – Już nie żyła.
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 4
Oceń postępowanie każdej postaci: lwa, lisa, owcy. Przypisz im cechy charakteru. Uzasadnij
swoje zdanie. Wnioski zapisz tutaj lub w zeszycie.

Uzupełnij

Ćwiczenie 5
Jaki typ władcy został ukazany w bajce „Lew pokorny”? Uzasadnij swoje zdanie.
Czy znasz podobnych władców z literatury, ﬁlmów lub z historii?
Zapisz na ten temat krótką notatkę tutaj lub w zeszycie.

Uzupełnij

Ćwiczenie 6
Przyjrzyjcie się tytułowi bajki i porozmawiajcie.
Czy coś was w nim dziwi?
Czy lew może być pokorny?
Dlaczego autor określił lwa w ten właśnie sposób?
Ćwiczenie 7
Co się wydarzyło na „pańskim dworze”? Opowiedz własnymi słowami historię pt. „Lew
pokorny”.

Co wiesz o bajkach?

Radosław Drożdżewski, licencja: CC BY-SA 2.0

Nie tylko dzieci lubią bajki. Mające ważne przesłanie opowieści, których bohaterami są
najczęściej zwierzęta przypominające ludzi, są znane i lubiane od wieków. Za twórcę bajki
uważa się greckiego niewolnika Ezopa, który żył w VI wieku p.n.e. Znanymi bajkopisarzami
byli też m.in. Jean de La Fontaine, Ignacy Krasicki i Adam Mickiewicz.
Ćwiczenie 1
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 2
Spośród podanych cech różnych utworów literackich wybierz te, które są cechami
charakterystycznymi bajki, i zapisz je w zeszycie.


długi, rozbudowany utwór literacki



bohaterami są najczęściej zwierzęta obdarzone cechami ludzkimi



współistnieją dwa światy: prawdopodobny i fantastyczny



najczęściej zawiera jasno sformułowany morał



miejsce akcji jest niezwykłe, egzotyczne



bohaterami są herosi, bogowie i ludzie



przedstawia sytuacje znane z życia



kończy się szczęśliwie: dobro jest nagrodzone, zło ukarane



krótki utwór



poucza o szkodliwości pewnych zachowań

Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 3
W bajkach zwierzęta to tylko maski, pod którymi ukryte są pewne typy ludzi i ich zachowań.
Uzupełnij podane porównania odpowiednimi nazwami zwierząt.
odważny jak
harować jak
chytry jak
wlec się jak
łagodny jak
biedny jak

kościelna

pływać jak
ruszać się jak

w smole

Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 4
Jakie cechy ludzkie przypisuje się wymienionym zwierzętom?
zając

żółw

podstępność

powolność

przebiegłość

ospałość

agresja

uważność

stateczność

płochliwość

łatwowierność
łagodność
owca

mądrość

niewinność

szybkość

wilk

sowa

Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 5
Do podanych rzeczowników dopisz w zeszycie słowa o znaczeniu przeciwstawnym.
lenistwo
pycha
głupota
chciwość
zdrada
lekkomyślność

gwałtowność
zakłamanie
okrucieństwo
Ćwiczenie 6
Uzupełnij podane przysłowia nazwami zwierząt.
oka nie wykole.
Jeśli wejdziesz między

, musisz krakać jak i one.

Traﬁło się jak ślepej

ziarno.

Zapomniał

, jak

był.

zawsze spada na cztery łapy.
myślał o niedzieli, a w sobotę łeb mu ścięli.
O

mowa, a

tu.

, która dużo ryczy, mało mleka daje.
tańcują, gdy

nie czują.

Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 7
Popraw błędy w przysłowiach.
Czym skórka nasiąknie za młodu, tym na starość trąci. – Czym

za młodu

nasiąknie, tym na starość trąci.
Gdzie pięciu się bije, tam piąty korzysta. – Gdzie

się bije, tam

korzysta.
Jedna kukułka nie czyni wiosny. – Jedna

nie czyni wiosny.

Kto pod kim piłkę kopie, sam w nią wpada. – Kto pod kim

kopie, sam w

wpada.
Prawdziwych ludzi poznajemy w biedzie. – Prawdziwych

poznajemy

w biedzie.
Zgoda rujnuje, nienawiść buduje. – Zgoda
.
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

,

Ćwiczenie 8
Napisz bajkę, której morałem będzie jedno z przysłów z poprzedniego ćwiczenia.
Ćwiczenie 9
Poszukaj w internecie informacji na temat kaligramów. Dowiedz się, jak wykonać własny
projekt. Wybierz jedną z bajek Ignacego Krasickiego lub Adama Mickiewicza i przedstaw ją
w formie kaligramu.

Schlebiać sobie i komuś

licencja: CC 0

Ćwiczenie 1
Wymień cechy ludzkie, jakie przypisuje się postaci lisa w bajkach.

Uzupełnij

Ćwiczenie 2
Przeczytaj bajkę o kruku i lisie. Zwróć uwagę na fortel zastosowany przez lisa.

“

Ignacy Krasicki

Kruk i lis
Bywa często zwiedzionym,
Kto lubi być chwalonym.
Kruk miał w pysku ser ogromny;
Lis, niby skromny,
Przyszedł do niego i rzekł: „Miły bracie,
Nie mogę się nacieszyć, kiedy patrzę na cię!

Cóż to za oczy!
Ich blask aż mroczy!
Czyż można dostać
Takową postać?
A pióra jakie!
Szklniące, jednakie.
A jeśli nie jestem w błędzie,
Pewnie i głos śliczny będzie”.
Więc kruk w kantaty; skoro pysk rozdziawił,
Ser wypadł, lis go porwał i kruka zostawił.
Ignacy Krasicki, Kruk i lis, [w:] tegoż, Bajki, Warszawa 1970, s. 91.

licencja: CC 0

Ćwiczenie 3
Wymieńcie pięć pochlebstw, którymi lis omamił kruka.
Wymieńcie cechy, które uchroniłyby kruka przed stratą.

Uzupełnij

Ćwiczenie 4
Zaznacz morał w bajce „Kruk i lis” Ignacego Krasickiego. Sformułuj własnymi słowami
pouczenie wynikające z bajki.
niebieski 
Bywa często zwiedzionym,
Kto lubi być chwalonym.
Kruk miał w pysku ser ogromny;
Lis, niby skromny,
Przyszedł do niego i rzekł: „Miły bracie,
Nie mogę się nacieszyć, kiedy patrzę na cię!
Cóż to za oczy!
Ich blask aż mroczy!
Czyż można dostać
Takową postać?
A pióra jakie!
Szklniące, jednakie.
A jeśli nie jestem w błędzie,
Pewnie i głos śliczny będzie”.
Więc kruk w kantaty; skoro pysk rozdziawił,
Ser wypadł, lis go porwał i kruka zostawił.
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

“

Zbigniew Lengren

Kruk i lis
Siedział kruk na drzewie i ser trzymał w dziobie.
”Idzie lis – pomyślał – pewno zaraz powie,
że mam głos prześliczny, żebym coś zaśpiewał...”
Lecz lis obojętnie przeszedł koło drzewa.
”A niech sobie – mruknął – kruk ten ser pożera,
nie lubię krakania i nie lubię sera.”
Zbigniew Lengren, Kruk i lis, [w:] tegoż, Małe, średnie i duże, Warszawa 2011.

Ćwiczenie 5
Odpowiedz na pytania:
Czy zwierzęta z bajki Zbigniewa Lengrena znają utwór Ignacego Krasickiego? Dlaczego tak
sądzisz?
Sformułuj wnioski, jakie zwierzęta z bajki Zbigniewa Lengrena wyciągnęły z bajki Ignacego
Krasickiego.
Zapisz swoje odpowiedzi tutaj lub w zeszycie.

Uzupełnij

Ćwiczenie 6
Tutaj lub w zeszycie objaśnij znaczenie związków wyrazowych: lisie zamiary, szczwany lis, lisi

krok, farbowany lis, stary lis, lisek chytrusek. W razie wątpliwości skorzystaj ze słownika
frazeologicznego.

Uzupełnij

Ćwiczenie 7
Napisz krótką bajkę, w której lis będzie miał dobry charakter. Nie zapomnij zawrzeć w swojej
bajce morału.

Uzupełnij

Sytuacja bez wyjścia

licencja: CC 0

Ćwiczenie 1
Przyjrzyj się ilustracji do bajki „Lis i kozieł”. Jak myślisz, o czym będzie ta opowieść?

Lis i kozieł
Wenceslas Hollar, domena publiczna

Ćwiczenie 2
Przeczytaj bajkę Adama Mickiewicza. Zwróć uwagę na zachowanie lisa. Dlaczego nie wpada
w panikę w trudnej sytuacji?

“

Adam Mickiewicz

Lis i kozieł
Już był w ogródku, już witał się z gąską;
Kiedy, skok robiąc, wpadł w beczkę wkopaną,
Gdzie wodę zbierano;
Ani pomyśleć o wyskoczeniu.
Chociaż wody nie było i nawet nie grząsko:
Studnia na półczwarta łokcia,
Za wysokie progi
Na lisie nogi;
Zrąb tak gładki, że nigdzie nie wścibić paznokcia.
Postaw się teraz w tego lisa położeniu!
Inny zwierz pewno załamałby łapy
I bił się w chrapy,
Wołając gromu, ażeby go dobił:
Nasz lis takich głupstw nie robił;
Wie, że rozpaczać jest to zło przydawać do zła.
Za czym maca wkoło zębem,
A patrzy w górę. Jakoż wkrótce ujrzał kozła,
Stojącego tuż nad zrębem
I patrzącego z ciekawością w studnię.
Lis wnet spuścił pysk na dno, udając, że pije;
Cmoka mocno, głośno chłepce
I tak sam do siebie szepce:
”Oto mi woda, takiej nie piłem, jak żyję!
Smak lodu, a czysta cudnie.
Chce mi się całemu spłukać,
Ale mi ją szkoda zbrukać,

Szkoda!
Bo co też to za woda!”
Kozioł, który tam właśnie przyszedł wody szukać:
”Ej! – krzyknął z góry – ej, ty ryży kudła,
Wara od źródła!”
I hop w dół. Lis mu na kark, a z karku na rogi,
A z rogów na zrąb i w nogi.
Adam Mickiewicz, Lis i kozieł, [w:] tegoż, Antologia bajki polskiej, Wrocław 1983, s. 436–437.

Ćwiczenie 3
Grupa I
Opiszcie sytuację, która miała miejsce przed punktem zwrotnym (zanim lis ujrzał kozła).
Grupa II
Opiszcie sytuację, która miała miejsce po punkcie zwrotnym (kiedy lis ujrzał kozła).
Ćwiczenie 4
Podajcie inne rozwiązania, które można by było zastosować w sytuacji, w jakiej znalazł się
lis.
Oceńcie realność pomysłów (który z pomysłów jest najbardziej prawdopodobny).
Ćwiczenie 5
Wymień cechy tytułowych bohaterów bajki.

Uzupełnij

Ćwiczenie 6
Oceń postępowanie lisa i kozła.

Uzupełnij

Ćwiczenie 7
Czego uczy bajka Adama Mickiewicza? Sformułuj i zapisz kilka nauk w formie złotych myśli.
Możesz wykorzystać także znane ci przysłowia.

Uzupełnij

Ćwiczenie 8
Przerysuj tabelkę do zeszytu i ją uzupełnij.

Środek poetycki

epitet

wyraz dźwiękonaśladowczy

Przykład z wiersza

Rola w utworze

Ćwiczenie 9
Przygotujcie scenki teatralne na podstawie wybranej bajki. W tym celu wykonajcie działania
opisane w kolejnych punktach:
zaprojektujcie aﬁsz teatralny, scenograﬁę, kos umy i rekwizyty,
zaplanujcie ruch na scenie,
przydzielcie sobie role,
opanujcie pamięciowo tekst,
przeprowadźcie próby,
zaprezentujcie scenki przed klasową widownią.

Ja i cały świat

domena publiczna

Ćwiczenie 1
Zastanów się i powiedz, w jaki sposób ludzie poznają świat.
Ćwiczenie 2
Przeczytaj bajkę hinduską. Zwróć uwagę na to, jaki jest jej bohater, lękliwy czy odważny?

“

Wieża o tysiącu luster
Był sobie raz piesek, który dowiedział się skądś, że istnieje podobno
wieża o tysiącu luster. W tej wieży każdy może poznać prawdę
o sobie i o całym świecie. Piesek szukał zaś odpowiedzi na pytanie,
jaki jest on sam i jaki jest cały świat. Nie zwlekając, ruszył teraz
w drogę, by odnaleźć cudowną wieżę. Nie wiedział wprawdzie, co to
jest lustro ani jak ono działa, ale uporczywie szukał wieży, pytając
o nią każdego, kogo tylko spotkał. I wreszcie dotarł na miejsce.
Ten piesek to było bardzo lękliwe stworzenie. Nie chciał jednak dać
po sobie poznać, jak straszliwie się wszystkiego boi i dlatego na

wszelki wypadek ciągle szczerzył kły. Kiedy więc stanął na progu
wieży o tysiącu luster, pierwsze, co zobaczył, to był pies, który
szczerzył kły. Piesek ogromnie się przestraszył i zaczął warczeć.
Wtedy ujrzał wkoło siebie pełno psów, a każdy z nich warczał groźnie.
Piesek ze strachu najeżył sierść i nagle okazało się, że wszystkie psy
dookoła przerażająco jeżą sierść. Panika ogarnęła pieska. Zaczął
w rozpaczy szczekać. I wtedy wszystkie psy dookoła odpowiedziały
mu ostrym szczekaniem. Piesek chciał już tylko jak najprędzej
wydostać się z wieży. W końcu wypadł z niej jakoś i pędząc do domu,
wołał:
– Już wiem, już wiem, jaki jest ten świat! Jest pełen złych, wściekle
ujadających psów!
Był sobie także drugi piesek. On również słyszał o wieży z tysiącem
luster, w której każdy może poznać prawdę o sobie i całym świecie.
Postanowił więc odnaleźć tę wieżę, choć wcale nie wiedział, ani co to
jest lustro, ani jak ono działa. Ruszył w drogę i odnalazł wieżę po
długiej wędrówce.
Ten piesek to było wesołe i przyjazne światu stworzenie. Toteż gdy
stanął na progu wieży, z radości pomachał raźnie ogonkiem.
I pierwsze, co zobaczył, to był piesek, który na powitanie machał do
niego ogonkiem. Ucieszył się bardzo. Tak bardzo, że aż wyskoczył
w górę. Zobaczył wtedy wokół siebie pełno piesków, które radośnie
wyskoczyły w górę. Piesek był teraz tak szczęśliwy, że podniósł obie
przednie łapki do góry, a wszystkie psy zrobiły w tym momencie to
samo, jakby chciały powitać przybysza. Szczęście wypełniło serce
pieska. Zaczął się bawić z innymi i każdy chętnie z nim się bawił,
a kiedy już się nacieszył zabawą, zapragnął wrócić do domu. Wybiegł
z wieży i pędził przepełniony szczęściem, wołając:
– Już wiem, już wiem, jaki jest świat! Jest pełen małych, przyjaznych
piesków.
Wieża o tysiącu luster, [w:] , Bajka hinduska, x x.

Ćwiczenie 3
W każdym zadaniu zaznacz poprawną odpowiedź. Pamiętaj, że odpowiedź jest tylko jedna. Do
tekstu możesz zaglądać przez cały czas. Jeśli się pomylisz, spróbuj jeszcze raz.
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 4
Porozmawiajcie o sytuacjach, w których rozwój wydarzeń zależał od nastawienia osoby w nie
zaangażowanej. Jakie są plusy i minusy podejścia pełnego strachu i pełnego nadziei do życia?
Ćwiczenie 5
W kilku zdaniach zapisz morał, jaki płynie z hinduskiej bajki. Pisz własnymi słowami.

Uzupełnij

Ćwiczenie 6
Wyobraź sobie, że bohaterem bajki jest nie pies, lecz człowiek. Wymyśl sytuację, w której
mógłby się znaleźć innego dnia. Napisz krótkie opowiadanie z punktu widzenia optymisty lub
pesymisty.

Co warto dostrzec

Niezapominajki
licencja: CC 0

Ćwiczenie 1
Jakie masz sposoby na skuteczne zapamiętywanie? Zapisz je tutaj lub w zeszycie, a następnie
podziel się swoją wiedzą z innymi.

Uzupełnij

Źródło: a. nn., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 2
Przeczytaj wiersz Juliana Kornhausera. Zwróć uwagę na to, co warto dostrzec według osoby
mówiącej w wierszu.

“

Julian Kornhauser

Zapamiętać
Masz oczy, więc patrz,
nie uroń ani jednego listeczka
z tego okrągłego świata,
ani jednej żyłki z jego delikatnego naskórka,
patrz i zapamiętaj:
to jest dąb, który nigdy nie opuści ziemi,
to jest gwiazda, trzymająca twe sny na sznurku,
to jest dom napuszony jak mądra sowa,
a to mama, wyjmująca gorące ziemniaki z garnka.
Julian Kornhauser, Zapamiętać, [w:] tegoż, Powściągliwość i Praca, lub 178 wierszy, t. 6/7, Kraków 1989, s. 11.

Ćwiczenie 3
Naszkicuj rysunki ilustrujące rzeczowniki konkretne z wiersza. Rzeczowniki konkretne to takie,
które nazywają rzeczy, osoby, obiekty, rośliny lub zwierzęta - w przeciwieństwie do
rzeczowników abstrakcyjnych nazywających uczucia lub stany.
Dorysuj połączenia między nimi.
Ćwiczenie 4
Wypisz z wiersza – tutaj lub w zeszycie – czasowniki w trybie rozkazującym.

Uzupełnij

Ćwiczenie 5
Przygotujcie jedną ﬁliżankę pełną wody. Stańcie w kręgu i przekażcie sobie ﬁliżankę z wodą
z rąk do rąk. Pamiętajcie, żeby nie uronić ani kropelki.
Wyciągnijcie wnioski z zabawy. Na czym polegała trudność? Jak trzeba było działać, żeby
poprawnie wykonać zadanie?
Ćwiczenie 6
Do którego znaczenia słowa uronić odnosi się drugi wers utworu pt. „Zapamiętać”?
Wytłumacz, jak rozumiesz słowa: „nie uroń ani jednego listeczka”.
uronić
1. książk. «dać wypaść, upuścić; zgubić coś małego, drobnego»
Nie uronił ani kropli płynu ze szklanki.
Zbierać pióra uronione przez gęsi.
Uronić łzę (łzy) «zapłakać»
2. książk. zwykle z przeczeniem «opuścić, pominąć, przeoczyć»
Ćwiczenie 7
Narysuj, jak sobie wyobrażasz poetyckie obrazy gwiazdy i domu z wiersza Juliana Kornhausera.
Podpisz rysunki nazwami środków stylistycznych, jakie zastosował poeta, opisując gwiazdę
i dom.
Ćwiczenie 8
Przyjrzyj się światu podczas powrotu ze szkoły do domu. Zapamiętaj kilka szczegółów. Zanotuj
tutaj lub w zeszycie, co, twoim zdaniem, warto zapamiętać.

Uzupełnij

Ćwiczenie 9
Zapisz swoje reﬂeksje związane z wierszem. Możesz zacząć od słów: Tekst Juliana Kornhausera

zaciekawił mnie, ponieważ…

Uzupełnij

Słówka o przysłówkach

Rysunki i zapiski na korze brzozy, tzw. gramoty
domena publiczna

Ćwiczenie 1
Przeczytaj tekst. Przyjrzyj się wyróżnionym wyrazom. Obok każdego z nich zapisz jedno
z pytań, na które odpowiadają: jak?, gdzie?, kiedy?
Tatuś Muminka zapomniał, że jest mu niedobrze.

Ostrożnie

wyciągnął łapkę. Spojrzał na Ha fnatów, ale jak zwykle
oczy ich były utkwione daleko
przyciągnął do siebie. Potem

w horyzont. Wziął zwój kory i powoli
ostrożnie

zaczął rozwijać tajny dokument. Była to zwykła kora brzozowa. Żadna mapa skarbu. Żaden
szyfr. W ogóle nic. Może był to bilet wizytowy, który wszyscy Ha fnatowie grzecznie
pozostawiają na każdej samotnej wyspie, żeby znaleźli go póżniej
inni Ha fnatowie?
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 2
Uzupełnij deﬁnicję.
Przysłówek

różne okoliczności, które towarzyszą wykonywaniu
.

Najczęściej określa

i odpowiada na pytania: jak? gdzie? kiedy?

Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 3
Przyporządkuj przysłówki do zdań.
czuć się jak u siebie w domu, czyli (jak?)

bezczelnie

kłamać jak z nut, czyli (jak?)

cicho

siedzieć jak mysz pod miotłą, czyli (jak?)

szybko

rosnąć jak na drożdżach, czyli (jak?)

dobrze

płakać jak bóbr, czyli (jak?)

mocno

lać jak z cebra, czyli (jak?)

rzewnie

Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 4
Ułóż krzyżówkę, której rozwiązaniem będzie przysłówek „bezbłędnie”. Pamiętaj, że litery
z rozwiązania mogą się znaleźć na początku, na końcu lub w środku wyrazów tworzących
łamigłówkę.
Film dostępny na portalu epodreczniki.pl
Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0, muzyka: audiojungle.net

samouczek - Jak zrobić krzyżówkę? Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0,
muzyka: audiojungle.net.

Ćwiczenie 5
Od podanych przymiotników utwórz przysłówki.
miękki –
zimny –
blady –
ciepły –
świeży –
ciemny –
czarny –
płytki –
szpetny –
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 6
Zastosuj przysłówki z poprzedniego ćwiczenia w zwrotach i wyrażeniach.
jak w psiarni
jajko na
spać
uśmiechać się
na białym
zakląć
jak w uchu
, choć oko wykol
malowane
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 7
Uzupełnij przysłowia przysłówkami. Powiedz, w jakim stopniu wystąpiły: równym, wyższym
czy najwyższym.
Wszędzie
Im

, ale w domu
w las, tym

.
drzew.

jest pod latarnią.
Krowa, która
Baba z wozu, koniom

ryczy,

mleka daje.
.

Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 8
Uzupełnij tabelę przysłówkami w odpowiedniej formie z nie.
Przysłówek

Zaprzeczenie

ładnie
długo
dużo
weselej
najładniej
gorzej
lepiej
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 9
Ułóż zdania z przymiotnikami w formie zaprzeczonej z poprzedniego ćwiczenia.

Uzupełnij

Bez przyimka ani rusz

Zabawa NA plaży
Alvesgaspar, licencja: CC BY-SA 3.0

Ćwiczenie 1
Uzupełnij przyimkami.
Apollo mieszka

górze zwanej Parnas.

Atena

pełnej zbroi wyskoczyła

Afrodyta wyłoniła się

głowy Zeusa.

piany morskiej

brzegiem morza,

pobliżu Cypru.

kwiecistej łące bawiła się

otoczeniu nimf Kora.
Praca Syzyfa ma trwać

końca,

całą wieczność.

Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Zapamiętaj!
Przyimek to taka część mowy, która zawsze łączy się z innym wyrazem, najczęściej
z rzeczownikiem. Przyimek nigdy nie występuje samodzielnie.

Poszedł do sklepu.
Przez Kaśkę spóźniłem się do szkoły.
Założył spodnie w kratkę.
Przyimek z rzeczownikiem tworzy wyrażenie przyimkowe.
Przyimek jest nieodmienny. Rządzi przypadkiem rzeczownika, czyli narzuca mu
określoną formę.

Bawili się w berka. (w + biernik)
Bawili się nad rzeką. (nad + narzędnik)
Bawili się na plaży. (na + miejscownik)
Ćwiczenie 2
Do podanych wyrazów dodaj przyimki i utwórz powiedzenia. Nie zapomnij zmienić formy
rzeczowników. Zapisz obok poprawne powiedzenia. Wyjaśnij ustnie znaczenie związków
wyrazowych.
dojść nitka kłębek –
przeczytać deska deska –
przewracać się bok bok –
pójść rozum głowa –
porywać się motyka słońce –
chodzić Annasz Kajfasz –
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 3
Dopasuj znaczenia do związków wyrazowych z wyrażeniami przyimkowymi.
kula u nogi

bezpośrednio; twarzą w twarz

kaszka z mlekiem

czynnik decydujący, rozstrzygający
w sprawie

musztarda po obiedzie

o lekkiej pracy, łatwej sprawie

studnia bez dna

walka z czymś urojonym; bezsensowna
walka

języczek u wagi

przeszkoda, zawada, ciężar

walka z wiatrakami

rzecz spóźniona, już nieaktualna

gwóźdź do trumny

coś ostatecznie pogarszającego
sytuację

groch z kapustą

nieład, nieporządek, bałagan, chaos

oko w oko

o czymś, czego nie można niczym
zapełnić, na co nie można nastarczyć
środków

Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 4
Zastosuj związki wyrazowe z poprzedniego ćwiczenia w zdaniach.
Przegrany mecz w kosza to był mój
Pisanie wypracowań to dla mnie
Staś stanął

.
.

z lwem.

Nie uporządkowałeś zdjęć w albumie, jest tam
Stary samochód to
kula u nogi

, cały czas trzeba coś naprawiać i płacić.

musztarda po obiedzie

groch z kapustą

.

kaszka z mlekiem

Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

gwóźdź do trumny
studnia bez dna

oko w oko

Ćwiczenie 5
Dopasuj wyrażenia przyimkowe do czasowników.
Jeść
na nerwach

Pójść

po polsku

z ręki

na głowie

z torbami

za złe

na zwłokę

w opałach

Mówić

na bruku

od rzeczy

na dno

za dwóch

za ciosem

na oku

w kropce

przez zęby

Mieć

Grać

Znaleźć się

Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

do syta

na nosie

Ćwiczenie 6
Ułóż zdania z wyrażeniami z poprzedniego ćwiczenia. Wybierz po jednym związku wyrazowym
z każdym wymienionym czasownikiem.

Uzupełnij

Licz się z liczebnikami!

licencja: CC 0

Ćwiczenie 1
Odgadnij zagadki i wpisz odpowiedzi słownie.
Ile jest miesięcy w roku?
Gra się w ile ogni?
Który jest zwycięzca?
Ile dni ma maj?
Ilu było rozbójników?
Który miesiąc to lipiec?
Które koło u wozu jest zbędne?
Ile jest stron świata?
Ile jest znaków zodiaku?
W którym niebie jest najlepiej?
Ile się wtrąca groszy?
Ile jest cudów świata?
Ilu królów przyszło do Betlejem?
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 2
Uporządkuj liczebniki.
Liczebniki główne
osiemset pięćdziesiąty

piąty

osiemdziesiąt siedem
Liczebniki porządkowe

piętnaście

osiemnasty

dwudziesty piąty

trzydzieści

tysiąc sto pięćdziesiąt dziewięć
sto dwadzieścia osiem
dwa tysiące dwieście trzydziesty
trzeci
jeden

trzydziesty

sto dwudziesty drugi
dwieście dwanaście
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 3
Odmień przez przypadki podane związki liczebnika z rzeczownikiem. Zapisz odmianę tutaj lub
w zeszycie.
dwaj chłopcy, dwa słonie, dwie dziewczynki

Uzupełnij

Ćwiczenie 4
Odmień przez przypadki wyrażenia dwoje dzieci i sześcioro nożyczek.
Przypadek

Liczebnik 1

Rzeczownik 1

Liczebnik 2

Rzeczownik 2

M.

dwoje

dzieci

sześcioro

nożyczek

D.
C.
B.
N.
Ms.
W.
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 5
Uzupełnij zdania zapisanymi słownie liczebnikami zbiorowymi wraz z określanymi
rzeczownikami.
(5 dzieci)

bawiło się w piaskownicy.

Po stawie pływało (6 łabędziątka)

.

Pani Aniela jest babcią (8 wnuczęta)

.

Suczka przypatruje się uważnie swoim (4 szczenięta)
Brakuje nam (7 nożyczki)

.

.

Opowiadałem koledze o (2 źrebięta)

.

Na wycieczkę z klasą pojechała wychowawczyni z (3 rodzice)

.

Ćwiczenie 6
Powiedz, które spośród wymienionych rzeczowników nie mają liczby pojedynczej. Zapisz je
w zeszycie.
8 tablic, 2 skrzypiec, 6 wideł, 4 długopisów, 3 sanek, 5 majtek, 4 nożyc, 2 drzwi, 5 spodni, 5
półek, 7 szczypców (lub 7 szczypiec), 3 grabi
Ćwiczenie 7
Uzupełnij powiedzenia, wstawiając odpowiednie liczebniki. Wyjaśnij ustnie znaczenie
powstałych związków wyrazowych.
zamknąć na

spusty

dzielić włos na
mówić

przez

grać
w

skrzypce
procentach

powiedzieć coś ni w

, ni w

postawić coś na
stu
cztery

dziewięć
sto

kartę
dziesiąte
jedną

trzecie

pierwszą

Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

trzy

pięć

piąte
pięciu

dziesięć

pierwsze

czworo

Ćwiczenie 8
Ułóż zdania z czterema wybranymi związkami wyrazowymi z poprzedniego ćwiczenia.

Uzupełnij

Nie ma niezastąpionych, czyli o zaimku

Ćwiczenie 1
Zastąp powtarzające się wyrazy odpowiednimi „zastępcami”.
W biegu przełajowym wygrał Jurek. (Jurek)

jest najlepszym sportowcem w szkole.

Turyści szukali grzybów w lesie. (W lesie)

było cicho i ciepło.

Monika kupiła nowy rower i postawiła (nowy rower)

w piwnicy.

Wygrałem pięćset złotych na loterii, (pięćset złotych)

wystarczy mi na wycieczkę.

Ola ma ładną bluzkę. (Oli)

ubrania są zawsze modne.

W czwartek będzie sprawdzian z matematyki. (W czwartek)
ile

Jak

Twój

On

go

Tam

Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Wtedy

tyle

okaże się, ile umiem.
Jej

Ćwiczenie 2
Zaznacz kolorem zaimki w podanych zdaniach.
żółty 
Pokaż mi twój nowy rower. Mój nie ma tyle przerzutek.
Swojego psa nazwał Arnold.
Tamten chłopak wygrał zawody w bieganiu.
Widziałam cię wczoraj na placu zabaw. Byłeś tam z kolegami?
Ty pójdziesz tędy , a ja wrócę inną drogą.
Tutaj twoje zabawki będą przeszkadzać Kamilowi. Pomyśl, gdzie można je przełożyć.
Myślisz, że zmieści się tu tyle krzeseł?
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 3
Uporządkuj zaimki ze zdań z poprzedniego ćwiczenia.
Zaimki rzeczowne
mój

Zaimki przymiotne

tam

tyle

mi

gdzie

ty

tutaj

cię

twoje

jego

me

ja

tędy

tamten

je
tu

twój

Zaimki liczebne

Zaimki przysłowne

Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 4
Uzupełnij przysłowia odpowiednimi zaimkami. Powiedz, jak je rozumiesz i w jakiej sytuacji
można by ich użyć.
pan,

kram.

drwa rąbią,
praca,

wióry lecą.
płaca.

ma wisieć, nie utonie.
chce psa uderzyć,
zawsze
ten

taka

Jaka

kij zawsze znajdzie.
Co

kiedy

taki

Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Kto

który

tam

Jaki

Gdzie

ja

Zapamiętaj!
W słowniku języka polskiego znajdziesz zaimki w formie podstawowej, czyli
w mianowniku (jeśli odmieniają się przez przypadki), w rodzaju męskim (jeśli odmieniają
się przez rodzaje) i w liczbie pojedynczej (jeśli odmieniają się przez liczby).
Formy tobie, ci, ciebie, cię, tobą itd. to formy utworzone od zaimka ty.
Formy moimi, moje, mojego, moich, mojej itd. to formy utworzone od zaimka mój.
Ćwiczenie 5
Uzupełnij brakujące formy zaimków.
Mianownik

kto

Dopełniacz

co

my

czego

nasz

nikt

naszego

Celownik
Biernik

kogo

Narzędnik
Miejscownik

nas

naszego

czym
kim

nikim

Ćwiczenie 6
Podaj formy podstawowe podanych zaimków i spróbuj odnaleźć je w słowniku języka
polskiego.
jego –
mojej –
czego –
nikomu –
mnie –
wam –
ich –
nas –
Ćwiczenie 7
Tutaj lub w zeszycie napisz krótkie opowiadanie o zamorskiej przygodzie. Jeśli trzeba, zastąp
zaimkami powtarzające się słowa. Sprawdź, jakie zaimki wystąpiły w twoim tekście.

Uzupełnij

Siedem cudów świata

Wielki Mur Chiński
Severin.stalder, licencja: CC BY 3.0

Liczba siedem jest uznawana przez wiele starożytnych cywilizacji za liczbę szczególną.
Pitagoras twierdził, że siódemka, jako suma trójki i czwórki, jest liczbą cudowną (trójkąt
i kwadrat starożytni uważali za ﬁgury doskonałe). Według Biblii Bóg tworzył świat przez
sześć dni, a w siódmym odpoczywał. Miasto Rzym zostało wzniesione na siedmiu
wzgórzach. Kościół katolicki uznaje siedem sakramentów świętych. W islamie jest mowa
o siedmiu rajach i piekłach. Siedem cudów świata to siedem słynnych starożytnych
budowli i dzieł sztuki, które Grecy wyróżnili ze względu na wyjątkowe walory artystyczne
i niezwykłe rozwiązania techniczne.
Ćwiczenie 1
Przeczytaj informacje zawarte w tebeli. Pomogą ci one odpowiedzieć na pytania w kolejnych
ćwiczeniach. Zwróć uwagę na to, w jakich częściach świata znajdują się lub znajdowały
wymienione budowle. Jak myślisz, o czym to świadczy?
Cud starożytnego
świata

Data

Budowniczy

Zniszczone

Przyczyna

Piramida Cheopsa

2550 p.n.e.

Egipcjanie

ciągle
istnieje

brak

Wiszące ogrody
Semiramidy

600 p.n.e.

Babilończycy

po I wieku
p.n.e.

trzęsienie
ziemi

Świątynia Artemidy
w Efezie

550 p.n.e.

Persowie,
Grecy

356 p.n.e.

ogień

Posąg Zeusa
w Olimpii
Mauzoleum
w Halikarnasie
Kolos Rodyjski

435 p.n.e.
351 p.n.e.
292–280
p.n.e.

Grecy
Persowie,
Grecy

V–VI wiek
n.e.
w 1494 n.e.

Grecja

224 p.n.e.

ogień
trzęsienie
ziemi
trzęsienie
ziemi

Latarnia morska

III wiek

Hellenistyczny

1303–1480

trzęsienie

w Faros

p.n.e.

Egipt

n.e.

ziemi

Ćwiczenie 2.1
Czy wiesz, który cud starożytnego świata można obejrzeć współcześnie? Gdzie on się
znajduje? W razie konieczności, skorzystaj z wiadomości w dostępnych źródłach informacji.

Uzupełnij

Ćwiczenie 2.2
Kiedy powstały wszystkie starożytne cuda świata?

Uzupełnij

Ćwiczenie 2.3
Jakie kataklizmy najczęściej niszczyły cuda świata?

Uzupełnij

Ćwiczenie 2.4
W jakim państwie znajdowało się najwięcej wymienionych obiektów?

Uzupełnij

Ćwiczenie 2.5
Jaki cud świata powstał w V wieku p.n.e.? Ile to lat temu?

Uzupełnij

Ćwiczenie 2.6
Który cud świata uległ zniszczeniu jako ostatni? W którym to było wieku?

Uzupełnij

Ćwiczenie 3
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 4
Przeczytaj uważnie część artykułu hasłowego słowa cud.

cud m IV, D. -u, Ms. cudzie; lm M. -a (-y)
1. «zjawisko, które według wierzeń religijnych nie wynika z praw przyrody, lecz daje się
wytłumaczyć tylko interwencją Boga»
2. «rzecz, zjawisko niepospolite, niezwykłe, wywołujące zdumienie, podziw; także osoba
lub rzecz doskonała, bardzo piękna»
Cud gospodarczy.
Cud‐dziewczyna.
Cuda przyrody.
Dokonywać, dokazywać cudów męstwa, odwagi, zręczności.
Opowiadać, słyszeć cuda o czymś.
Siedem cudów świata «siedem słynnych budowli i pomników architektonicznych
w starożytności»
Ósmy cud świata «coś nadzwyczaj pięknego»
Cud piękności, cud doskonałości «o kimś, o czymś bardzo pięknym, doskonałym»

pot. Cuda wyrabiać, wyczyniać «robić rzeczy dziwaczne, osobliwe»
Ćwiczenie 5
Ułóż dwa zdania ze słowem cud: jedno w znaczeniu pierwszym i jedno w drugim.

Uzupełnij

Ćwiczenie 6
Weź udział w zabawie. Drużyny mogą być kilkuosobowe. Potrzebne będą egzemplarze Biblii
(wystarczy Nowy Testament). Poszczególne Ewangelie oznaczone są odpowiednimi skrótami:
Mateusz – Mt, Marek – Mk, Łukasz – Łk, Jan – J.
Zadanie do wykonania:
Odszukajcie, jakie cuda zostały opisane na biblijnych stronach.
Łk 5,1–11
Mt 8,1–4
J 2,1–11
Mk 4,35–41
Łk 22,49–51
Drużyna, która pierwsza odszuka, przeczyta i zatytułuje wskazane fragmenty, wygrywa.
Ćwiczenie 7
Odgadnij synonimy słowa cud, a następnie ułóż je w kolejności alfabetycznej.
owośćsobli jąwytek nofemen ratasry dziw riokuzum kośćrzad

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 8
Na podstawie deﬁnicji odgadnij wyrazy należące do rodziny słowa „cud”.
bardzo piękny, niezwykły, zachwycający, nadzwyczajny, dziwacznie, śmiesznie, ekscentrycznie,
człowiek postępujący dziwacznie, śmiesznie; dziwak, oryginał, dziwactwo, śmieszność,
wydziwiać, grymasić, kaprysić

Deﬁnicja

Wyraz

bardzo piękny, niezwykły,
zachwycający,
nadzwyczajny
dziwacznie, śmiesznie,
ekscentrycznie
człowiek postępujący
dziwacznie, śmiesznie;
dziwak, oryginał
dziwactwo, śmieszność
wydziwiać, grymasić,
kaprysić
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 9
Stwórz własną listę siedmiu cudów Polski, które warto zobaczyć. Możesz dołączyć do swej
listy zdjęcia, krótkie opisy i zachętę do ich obejrzenia.
Ćwiczenie 10
Podyskutujcie w grupach, co mogłoby być ósmym cudem starożytnego świata. Przedstawcie
innym zespołom swoją propozycję.

Jak napisać sprawozdanie?

Zamek Książ
Drozdp, licencja: CC BY-SA 4.0

Ćwiczenie 1
Przeczytaj uważnie artykuł Tomasza Wysockiego pt. „Spacerownik Dolnośląski – zdobyliśmy
zamek Książ”. Zwróć uwagę na cel tej wypowiedzi.

“

Tomasz Wysocki

Spacerownik Dolnośląski --- zdobyliśmy zamek
Książ
Ponad czterysta osób przyjechało w sobotę (12 lipca 2008 roku) do
zamku Książ na drugi wakacyjny spacer z „Gazetą”.
Na zwiedzanie zamku Książ z Beatą Maciejewską, dziennikarką
„Gazety”, przyjechało tylu ludzi, że musieli się podzielić na trzy grupy.
A i tak w salach oraz korytarzach olbrzymiego, trzeciego w Polsce
pod względem wielkości, zamku było bardzo tłoczno. [...]
O barwnej historii zamku opowiadali przewodnicy Andrzej Gaik
i Maciej Meissner, którym bardzo dziękujemy. Goście słuchali

o XIII‐wiecznej twierdzy zbudowanej przez Bolka I, o późniejszych
właścicielach zamku: Czechach, Węgrach, husytach i rozbójnikach.
Jednak najwięcej opowiadali o księżnej Daisy, ostatniej lokatorce
zamku Książ. Brytyjska arystokratka o niezwykłej urodzie zamieszkała
w podwałbrzyskiej twierdzy po ślubie w 1891 roku z Janem
Henrykiem XV Hochbergiem, członkiem jednego z najzamożniejszych
europejskich rodów. [...] Księżnę w 1941 roku hitlerowcy wyrzucili
z zamku, który przejęli. Daisy zmarła dwa lata później. [...]
Podwałbrzyska twierdza ma też wiele innych tajemnic. Na odkrycie
ciągle czekają jej podziemia, w których hitlerowcy mieli produkować
supertajną broń i schować słynną Bursztynową Komnatę.
Dla turystów dostępna jest zaledwie część podziemi. Sporą część
korytarzy i tuneli zajmują sejsmolodzy. [...]
Obdarowani folderami o Książu przeszliśmy pod mauzoleum
Hochbergów. Skryta w parku kaplica wkrótce ma być
wyremontowana i dostępna dla turystów.
Na koniec zobaczyliśmy Państwową Stadninę Ogierów, po której
oprowadziła nas Małgorzata Studzińska, jej dyrektorka, za co bardzo
dziękujemy. Młodszych gości zafascynowały zwierzęta, starsi
wsłuchiwali się w historię obiektu i zasady hodowli koni.
To był ostatni wakacyjny spacer Beaty Maciejewskiej. Za dwa
tygodnie na zwiedzanie Lądka zaprasza Mariusz Urbanek, autor
książki o dolnośląskich uzdrowiskach.
Spacerownik Dolnośląski – zdobyliśmy zamek Książ

Ćwiczenie 2
Zadaj pytania do wyróżnionych fragmentów artykułu Tomasza Wysokiego.

Uzupełnij

Ćwiczenie 3
Zapisz tutaj lub w zeszycie trzy przykłady wypowiedzi autora w 1. os. lm.

Uzupełnij

Ćwiczenie 4
Na podstawie powyższego tekstu napisz plan relacji ze zwiedzania zamku Książ.

Uzupełnij

Źródło: a. nn., licencja: CC BY 3.0.

Źródło: a. nn., licencja: CC BY 3.0.

W sprawozdaniu potrzebne są słowa nazywające następstwo czasowe, np. na początku,

następnie, potem, później, dalej, z kolei, na zakończenie, i oceniające (opisujące twoje
uczucia i wrażenia), np. świetnie, ciekawie, atrakcyjnie, nudno, przeciętnie, usypiająco,
stracony czas.
Należy opisywać wydarzenia po kolei (w porządku chronologicznym).
Do sprawozdania możesz dołączyć mapę z trasą wycieczki oraz zdjęcia.
Ćwiczenie 5
Przeczytaj tekst sprawozdania z wycieczki szlakiem wrocławskich krasnali. Zwróć uwagę na
to, kiedy wycieczka zaczęła się, a kiedy skończyła.

Pomysł i opracowanie: Marta Miniewicz i Karolina Moroz
licencja: CC 0

Ćwiczenie 6
Odpowiedz na pytania:
Kto prowadził wycieczkę?
Ilu było uczestników spaceru krasnoludkowym szlakiem?
Jakie krasnoludki obejrzeli zwiedzający?

Uzupełnij

Ćwiczenie 7
Napisz sprawozdanie z dowolnego wydarzenia, np. wycieczki, koncertu, meczu itp.

Uchwycone w poetyckim obrazie

Efekt nazywany bokehem
THOR, licencja: CC BY-SA 2.0

Ćwiczenie 1
Przeczytaj wiersz Wisławy Szymborskiej pt. „Jarmark Cudów”. Zwróć uwagę na to, jakie
zjawiska nazywane są w tym utworze cudami.

“

Wisława Szymborska

Jarmark Cudów
Cud pospolity:
to, że dzieje się wiele cudów pospolitych.
Cud zwykły:
w ciszy nocnej szczekanie
niewidzialnych psów.
Cud jeden z wielu:
chmurka zwiewna i mała,
a potraﬁ zasłonić duży ciężki księżyc.
Kilka cudów w jednym:
Olcha w wodzie odbita
i to, że odwrócona ze strony lewej na prawą,

i to, że rośnie tam koroną w dół
i wcale dna nie sięga,
choć woda jest płytka.
Cud na porządku dziennym:
wiatry dość słabe i umiarkowane,
w czasie burz porywiste.
Cud pierwszy lepszy:
krowy są krowami.
Drugi nie gorszy:
ten a nie inny sad
z tej a nie innej pestki.
Cud bez czarnego fraka i cylindra:
rozfruwające się białe gołębie.
Cud, no bo jak to nazwać:
słońce dziś wzeszło o trzeciej czternaście,
a zajdzie o dwudziestej zero jeden.
Cud, który nie dziwi, tak jak powinien:
palców u dłoni wprawdzie mniej niż sześć,
za to więcej niż cztery.
Cud, tylko się rozejrzeć:
wszechobecny świat.
Cud dodatkowy, jak dodatkowe jest wszystko:
co nie do pomyślenia
jest do pomyślenia.
Wisława Szymborska, Jarmark Cudów, [w:] tejże, Ludzie na moście, Warszawa 1986, s. 42.

Ćwiczenie 2
Przygotujcie karty informacyjne do albumu.
Grupa I
Wyjaśnijcie tytuł wiersza. Znaczenie słów sprawdźcie w słowniku języka polskiego.
Grupa II
Nazwijcie zasadę, na jakiej zostały dobrane epitety określające cud. Podajcie wyrazy
przeciwstawne do słów: niezwykły, cudowny. Wymieńcie kilka niezwykłych i kilka
zwykłych cudów przywołanych w wierszu W. Szymborskiej.
Grupa III
Czy to, co poetka nazywa cudami, naprawdę nimi jest? Uzasadniajcie swoje opinie.
Grupa IV
Opiszcie, jaką prawidłowość dostrzegacie w budowie wszystkich zwrotek.
Grupa V
Stwórzcie własną zwrotkę dotyczącą cudów pospolitych zbudowaną podobnie jak
w wierszu „Jarmark cudów”.
Grupa VI
Znajdźcie zwrotkę, która mogłaby być podsumowaniem całego wiersza i jego myślą
przewodnią. Zacytujcie tę strofę.
Ćwiczenie 3
Przeczytajcie wiersz w taki sposób, aby oddać jego budowę.
Np. w taki sposób, że każda strofa będzie czytana przez kolejne dwie osoby, pierwszą część
zapowiadającą czyta jedna osoba, drugą – wyjaśnienie – kolejna.

Ćwiczenie 4
Zaprojektuj album fotograﬁczny.
Każdy obraz poetycki z wiersza W. Szymborskiej to inspiracja do twojej fotograﬁi.
Kolejnym kartkom nadaj tytuły: pierwsze wersy zwrotek.
Naszkicuj projekt zdjęć, które umieścisz w swoim albumie.
Ćwiczenie 5
Idźcie na spacer (do lasu, parku, nad rzekę itp.), rozejrzyjcie się wokoło. Jakie „zwykłe cuda”
dostrzegacie? Zróbcie zdjęcia do waszego albumu.
Ćwiczenie 6
Przyjrzyjcie się uważnie zdjęciom poniżej. Niech zainspirują was przed zaplanowaną wyprawą
do parku.


Źródło: a. nn., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 7
Opisz co najmniej jeden z dostrzeżonych przez ciebie cudów.
Przeczytaj swój opis w klasie, posłuchaj opisów innych uczniów, a przekonasz się, że obrazy
można tworzyć słowami.

Uzupełnij

Zamknij oczy. Co słyszysz?

licencja: CC 0

Ćwiczenie 1
Zamknij oczy. Usiądź wygodnie. Skoncentruj się na odgłosach spoza sali. Zastanów się, co
słyszysz.
Zamknij oczy. Usiądź wygodnie. Skoncentruj się na odgłosach wewnątrz sali. Zastanów
się, co słyszysz.
Zamknij oczy. Usiądź wygodnie. Skoncentruj się na twoim oddechu. Zastanów się, co
słyszysz. Powiedz w myślach, co czujesz.
Zamknij oczy. Usiądź wygodnie. Skoncentruj się na rytmie twojego serca. Policz
uderzenia. Jaki to rytm?

Ćwiczenie 2
Jaka może być cisza? Dobierz odpowiednie przymiotniki tak, aby powstały związki wyrazowe.
Zapisz je tutaj lub w zeszycie. Wzór: głęboka cisza.

Uzupełnij

Ćwiczenie 3
Jak może być cicho? Uzupełnij podane porównania właściwymi słowami.
cisza jak

zasiał

siedzieć cicho jak mysz
cicho jak w
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 4
Odczytaj synonimy słowa cichy. Wszystkie słowa zapisane są wspak.
yntselezszeb
ynterksyd
yworemzszeb
ynoimułtyzrp
ycązclim
yhcułg
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 5
Porozmawiajcie ze sobą o swoich doświadczeniach:
W jakich sytuacjach należy być cicho?
Jak się czujecie w zupełnej ciszy?
Z czym kojarzy się wam cisza?
Ćwiczenie 6
Znajdźcie w internecie nagrania z dźwiękami lasu. Posłuchajcie go. Nazwijcie dźwięki, które
słychać w lesie.

Uzupełnij

Ćwiczenie 7
Gdzie w najbliższej okolicy twojego domu znajduje się las? Jakie tam rosną drzewa? Swoje
odpowiedzi zapiszcie tutaj lub w zeszycie.

Uzupełnij

“

Józef Ratajczak

Aby nas nie obudzić
Las rośnie cicho,
że nic nie słychać.
Ziemia się kręci
w sekrecie.

Cisza. Świat się obraca
ostrożnie, z troską, na palcach.
Józef Ratajczak, Aby nas nie obudzić, [w:] Józef Ratajczak, Szedł czarodziej - antologia wierszy dla dzieci, t. 2, Warszawa
1986, s. 113.

Ćwiczenie 8
Zilustrujcie opisane w wierszu procesy zachodzące w przyrodzie:
Znajdźcie dla siebie miejsce w wolnym miejscu sali.
Wejdźcie w rolę drzewa w lesie lub runa leśnego.
Jedna z osób czyta wiersz na głos, powoli, pozostałe osoby w roli ilustrują sytuację
opisaną w wierszu.
Odpowiedzcie na pytania: Jakim drzewem byliście? Jak czuliście się w roli drzewa? Jak
czuliście się w roli runa?
Wyjdźcie z roli i opiszcie swoje odczucia w kilku zdaniach.

Ćwiczenie 9
Porozmawiajcie o wierszu.
Kto wypowiada się w wierszu? Dlaczego tak sądzicie? Gdzie ujawnia się podmiot
mówiący?
Jak rozumiecie tytuł utworu?
O jakich trzech czynnościach wykonywanych w ciszy mowa jest w wierszu J. Ratajczaka?
Które z nich oznaczają to samo działanie?
Znajdźcie w wierszu odpowiedzi na pytanie: jak? W której zwrotce jest tych odpowiedzi
najwięcej?
Podzielcie znalezione słowa na dwie grupy: przysłówki i wyrażenia przyimkowe.
Dlaczego w wierszu „las rośnie cicho,/ że nic nie słychać”?
Przeczytajcie ostatnią zwrotkę. Jakie cechy zostały dodane światu? Nazwijcie ten środek
stylistyczny.
Wyjaśnijcie, jak rozumiecie ostatnią strofę.
Wymieńcie zjawiska nieopisane w wierszu, które przebiegają tak samo dyskretnie.

Perlisty głos

Czy ptasi śpiew można zapisać nutowo?
licencja: CC 0

Ćwiczenie 1
Jaki może być śpiew? Zapisz tutaj lub w zeszycie jak najwięcej przymiotników określających
śpiew, np. śpiew wysoki.

Uzupełnij

Ćwiczenie 2
Jakimi innymi słowami można zastąpić słowo śpiew? Tutaj lub w zeszycie zapisz swoje
propozycje, np. trele.

Uzupełnij

Ćwiczenie 3
Czyj może być śpiew? Zapisz tutaj lub w zeszycie swoje propozycje, np. ptasi śpiew.

Uzupełnij

Ćwiczenie 4
Przeczytaj baśń Jerzego Korczaka. Zwróć uwagę na to, skąd na Ziemi wziął się śpiew. Możesz
zaznaczyć odpowiednie fragmenty kolorami i robić notatki.

“

Janusz Korczak

Legenda o pieśni
Kiedy caluchny świat był już stworzony, skończony, gotowy – każdy
przyznać musiał, że jest bardzo piękny. Pośród falujących mórz
rozrzucony był ląd koloru czekolady, na lądzie usypane były góry
i nasadzone lasy. Szczyty gór przysypane były puchem śnieżnym,
podnóża wysłane miękką trawą, utkaną kwiatami białymi,
niebieskimi, żółtymi i czerwonymi.
W lasach było wiele rozmaitych zwierząt, małych i dużych, wcale do
siebie niepodobnych. Na drzewach ptaki wiły swe mieszkania, a same
pływały w powietrzu na żaglach z różnobarwnych piór. Królem
ptaków był orzeł.
Nie wiedzieli ludzie, że orzeł tak wysoko fruwa, aż powyżej księżyca,
słońca i wszystkich gwiazd. Orzeł nie mógł powiedzieć, bo nie miał
wcale głosu, jak nie mieli głosu ani ludzie, ani zwierzęta, ani lasy, ani
morza. Wszystko było tak samo piękne jak dziś, tylko ciche, nieme,
więc smutne.
Razu pewnego wzbił się orzeł tak wysoko, że aż dofrunął do nieba.
Patrzy, a tu aniołowie zebrali się i na coś czekają. A tu jeden anioł
przyniósł złotą skrzynkę, otworzył ją brylantowym kluczem i wyjął
sznur pereł; rozwiązał jedwabny sznurek i zaczął wszystkim aniołom

perły rozdawać, każdemu po jednej. Wielki był przy tym porządek,
żaden z aniołów nie pchał się, nie kłócił, nie skarżył i nie krzyczał:
– Mnie – mnie – mnie!
A orzeł patrzy zdziwiony, bo nie wie, co z tego będzie. Kiedy perły
były rozdane, aniołowie usiedli na ławkach, każdy umieścił
w anielskim gardziołku otrzymaną perłę i zaczęły się śpiewy.
Ach, jakie to było cudowne! Orzeł płakał i śmiał się z radości, a kiedy
wrócił na ziemię, było mu strasznie smutno, nic go nie bawiło: ani
wysokie skały, ani kołysanie się morza, ani mieniące się gwiazdy, ani
śnieg lśniący – myślał tylko o złotej skrzynce, gdzie były schowane
perły pieśni.
„Ukradnę je” – pomyślał wreszcie. Zauważyły ptaki, że ich król jest
smutny, że stracił apetyt i sen, chowa się po dzikich szczytach
i często na długo gdzieś znika – i tym smutniejsze były, że nie mogły
ani pomówić o tym, ani zaśpiewać, bo były nieme.
Aż zakradł się orzeł do nieba, a kiedy aniołowie spać się pokładli,
dziobem i pazurami otworzył skrzynkę, aż dziób mu się skrzywił
i wygięły, i pokrwawiły pazury – porwał sznur pieśni i dalejże na
ziemię. Ale czy o gwiazdę zahaczył, czy przepalił sznurek, dość że
pękł sznurek jedwabny i perły jak deszcz się posypały.
Jedna perła wpadła w morze i morze śpiewać zaczęło, druga padła
w las – i las zanucił pieśń, i zaszemrał strumień, i zagadały góry.
Ptaki myślały, że to muszki padają, i najwięcej pochwyciły małych
perełek i teraz najwięcej śpiewają.
Na progu chaty siedział chłopiec i dmuchał w drewienko, w którym
dziurki powywiercał – nagle w jedną dziurkę wpadła perełka pieśni
i fujarka nucić zaczęła. Ucieszył się chłopak i po raz pierwszy zawołał:
– Ach, jak pięknie!
Największą perłę pochwycił orzeł i ukrył w szczelinie. Ale złe
sumienie nie dawało mu spokoju. Księżyc, gwiazdy i słońce wołały
nań ciągle:
– Złodziej! Ukradł! Złodziej!
Orzeł dał ostatnią perłę słowikowi, słowik dał ją jaskółce, a jaskółka

człowiekowi.
Trzy dni tylko były anielskie perły na ziemi, bo roztopiły się i w mgle
wieczornej uniosły się znów do nieba.
Od tej pory orzeł nie wzbija się już tak wysoko, ma krzywy dziób
i zakręcone pazury, słowikowi wolno śpiewać tylko po zachodzie
słońca, jaskółce ludzie pozwalają mieszkać w swojej chacie, a człowiek
włada pieśnią, która naśladuje wszystkie głosy i towarzyszy mu
w smutku i w weselu, przy pracy i w boju.
Należy kochać i szanować pieśń, bo pochodzenie jej anielskie; dało
nam ją poświęcenie królewskie i przywiązanie wiernej, małej
ptaszyny.
Janusz Korczak, Legenda o pieśni, [w:] , Woda żywa. Baśnie pisarzy polskich, Warszawa 1971, s. 244–245.

Ćwiczenie 5
Uzupełnij luki epitetami z pierwszego akapitu tekstu.
morza
puch
kwiaty

,

ląd
trawa
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

,

,

Ćwiczenie 6
Opisz świat przedstawiony w utworze Janusza Korczaka:
miejsce,
czas,
wydarzenia,
postaci.

Uzupełnij

Ćwiczenie 7
Podyskutujcie, czy „Legenda o pieśni” to baśń, mit czy legenda? Uzasadnijcie swoje zdanie.

Ćwiczenie 8
Scharakteryzuj postawę orła. Uwzględnij:
uczucia,
decyzję,
czyny,
ocenę postaci (twoją oraz księżyca, gwiazd i słońca).

Uzupełnij

Ćwiczenie 9
Omów kompozycję utworu na podstawie schematu.

Źródło: a. nn., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 10
Wyjaśnijcie sens ostatniego akapitu tekstu J. Korczaka.
Czego brakowało światu, że choć piękny, był jednak smutny?
Jak zachowywały się anioły podczas rozdawania pereł?
Ćwiczenie 11
Zapoznaj się z biograﬁą Janusza Korczaka i w kilku zdaniach wyjaśnij jego mo o: „Widzieć
w dziecku człowieka”.

Uzupełnij

Źródło: a. nn., licencja: CC BY 3.0.

Janusz Korczak
1878–1942

Naprawdę nazywał się Henryk Goldszmit, a znany był również jako Stary Doktor. Urodził się
w 1878 lub 1879 r., a w 1942 r. zginął w komorze gazowej, dobrowolnie towarzysząc w drodze
na śmierć swoim wychowankom, z którymi został wywieziony z getta. Pedagog, pisarz,

lekarz pediatra. Przez 30 lat był kierownikiem Domu Sierot dla dzieci żydowskich
w Warszawie. W swoich pismach domagał się poważnego traktowania dzieci, wychowania
w umiłowaniu dobra, piękna i wolności. Jego najbardziej znane utwory dla dzieci to: „Król
Maciuś Pierwszy”, „Król Maciuś na wyspie bezludnej”, „Kajtuś Czarodziej”.

Namalowane słowem

Czy można malować słowem?
licencja: CC 0

Poeta, ukazując świat widziany swoimi oczami, opisuje różne fragmenty rzeczywistości tak,
jakby patrzył kolejno w różne strony (czasem bliżej, dalej, w lewo, w prawo, itp.). Każdy
z takich opisów nazywany jest obrazem poetyckim.
Na przykład w pierwszej zwrotce wiersza „Widok z gór” pojawiają się między innymi dwa
obrazy: góry nad wodą i obłoki na niebie.
Kolejne widoki artysta zobaczył w niezwykły sposób. Aby to przedstawić, posłużył się
środkami stylistycznymi.
„Góry nad wodą klęczą jak praczki,
Pełzną owieczki – białe robaczki”
Dzięki temu można sobie wyobrazić: góry klęczące nad wodą jak praczki oraz obłoki
przypominające pełznące owieczki – białe robaczki. Na tym polega poetycki sposób
widzenia świata.
Ćwiczenie 1
Przeczytaj utwór Marii Konopnickiej. Zwróć uwagę na miejsca wydarzeń.

“

Maria Konopnicka

Co dzieci widziały w drodze
Jadą, jadą dzieci drogą...
Siostrzyczka i brat,

I nadziwić się nie mogą,
Jaki piękny świat!
Tu się kryje biała chata
Pod słomiany dach,
Przy niej wierzba rosochata,
A w konopiach... strach.
Od łąk mokrych bociek leci,
Żabkę w dziobie ma...
– Bociuś, bociuś – krzyczą dzieci,
A on – kla!... kla!... kla!...
Tam zagania owce siwe
Brysio, kundys zły...
Konik wstrząsa bujną grzywę
I do stajni rży...
Idą żeńcy, niosą kosy,
Fujareczka gra,
A pastuszek mały, bosy,
Chudą krówkę gna.
Młyn na rzece huczy z dala,
Białe ciągną mgły,
A tam z kuźni od kowala
Lecą złote skry.
W polu, w sadzie brzmi piosenka
Wskroś porannych ros,
Siwy dziad pod krzyżem klęka,
Pacierz mówi w głos...
Jadą wioską, jadą drogą...
Siostrzyczka i brat,
I nadziwić się nie mogą,
Jaki piękny świat.
Maria Konopnicka, Co dzieci widziały w drodze, [w:] tejże, Co słonko widziało. Wybór wierszy., Warszawa 1960, s. 73.

Ćwiczenie 2
Jakie obrazy poetyckie zostały ukazane w wierszu? Przerysuj do zeszytu i uzupełnij tabelę.

Element obrazu

Inne elementy obrazu

Ukazane kolory

Towarzyszące dźwięki

Ćwiczenie 3
Dowolną techniką zilustrujcie obrazy poetyckie z wiersza. Każda grupa maluje inny obraz. Po
skończonej pracy ułóżcie wasze rysunki w kolejności zgodnej z tokiem wiersza.
Ćwiczenie 4
Opowiedz o drodze dzieci.
Którędy jadą dzieci?
Co dzieci widziały w drodze?
Co czują dzieci, jadąc drogą?

Uzupełnij

Ćwiczenie 5
Z czyjego punktu widzenia został opisany świat w wierszu M. Konopnickiej?
Podaj odpowiednie cytaty uzasadniające twoją opinię.

Uzupełnij

Ćwiczenie 6
Określ nastrój wiersza.
Podaj przykłady: zdrobnień, epitetów, obrazów poetyckich.

Uzupełnij

Ćwiczenie 7
Co tworzy rytm wiersza?
Zbadaj ilość sylab w wersach.
Ćwiczenie 8
Wypisz z wiersza M. Konopnickiej rymujące się pary wyrazów. Wskaż rymy męskie i żeńskie.
Jaką prawidłowość dostrzegasz w układzie rymów żeńskich i męskich w każdej zwrotce?

Uzupełnij

Ćwiczenie 9
Wiedząc, że literka „a” wskazuje jeden rym, a literka „b” – drugi, określ układ rymów
w wierszu M. Konopnickiej.


abab



aabb



abba

Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 10
Znajdźcie w internecie i posłuchajcie wykonania piosenki „Jadą, jadą dzieci drogą”.
Omówcie związek nastroju wiersza z melodią piosenki.

Kiedy nam smutno

Smutek to część życia
licencja: CC 0

Ćwiczenie 1
Przeczytaj wiersz Anny Kamieńskiej. Zwróć uwagę na nastrój utworu.

“

Anna Kamieńska

Widok z gór
Góry nad wodą klęczą jak praczki,
Pełzną owieczki – białe robaczki,
Młoda kobieta gałązki ścina,
Śpiewu jej pełna dolina.
Wśród łąk zielonych stoi staruszek,
Bije o ziemię urodzaj gruszek,
Chronią się dzieci w tarnin wirydarz,
Krzyczą: „Kominiarz, co mi dasz!”.
Wtem chmura cienia chleb ziemi kraje,
Listek listkowi krople podaje
I mały deszczyk poszedł ukośnie,

Zapłakał chłopczyk żałośnie.
Migoce rosa na pajęczynie,
Śpieszą się grabie na koniczynie,
W godzinie smutku nic mi nie trzeba.
Tę trochę ziemi i nieba.
Anna Kamieńska, Widok z gór, [w:] tejże, Wiersze dla dzieci, Wrocław 2000.

Ćwiczenie 2
O jakich emocjach mówi podmiot liryczny w wierszu?
Narysuj emo kon ilustrujący emocje podmiotu lirycznego.
Wokół rysunku zanotuj nazwy emocji.
Ćwiczenie 3
Co wpływa na poprawę nastroju podmiotu lirycznego? Nazwij obrazy poetyckie.

Uzupełnij

Ćwiczenie 4
Odpowiedzcie na pytania:
Grupa I: Operatorzy kamery
Z jakiej perspektywy podmiot liryczny obserwuje świat?
Naszkicujcie perspektywę widzenia podmiotu lirycznego.
Grupa II: Artyści
W jaki sposób poeta opisuje świat?

Ćwiczenie 5
Uzupełnij przenośnie
„chmura
„Listek
„Śpieszą się
„Zapłakał
„Bije o

chleb

kraje”

krople podaje”
”
żałośnie”
urodzaj

”

Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 6
Znajdź w wierszu odpowiednie epitety.
robaczki
kobieta
łąki
deszczyk
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 7
Wymień wyrazy dźwiękonaśladowcze z wiersza.
Ćwiczenie 8
Zbadaj rytm wiersza.
Policz strofy w wierszu „Widok z gór”.
Policz sylaby w każdym wersie. Jaką regularność daje się zauważyć?

Uzupełnij

Ćwiczenie 9
Wiedząc, że literka „a” wskazuje jeden rym, a literka „b” – drugi, pomyśl, jaki jest układ rymów
w wierszu A. Kamieńskiej. Wskaż poprawną odpowiedź.


abab



aabb



abba

Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 10
Wyjaśnij sens dwóch ostatnich wersów wiersza.

Uzupełnij

Ćwiczenie 11
Odpowiedz w poetycki sposób na pytanie, czego ci potrzeba najbardziej, kiedy ci smutno.

Uzupełnij

Ćwiczenie 12
Zrób zdjęcie krajobrazu lub jego elementu z zastosowaniem perspektywy: żabiej, ptasiej lub
żyraﬁej.
Fotografuj z różnych punktów widzenia.

Bez sensu cienia nie ma wypowiedzenia

LHOON, licencja: CC BY-SA 2.5

Ćwiczenie 1
Zaznacz w wypowiedzeniach należących do dialogu równoważniki zdań - na zielono, zdania
pojedyncze - na niebiesko i zdania złożone - na ﬁoletowo.
niebieski 

ﬁoletowy 

zielony 

Joachim przyszedł ostatni, niosąc pod pachą zwinięty koc.
– A namiot? – zapytał Euzebiusz.
– No, to jest namiot – wyjaśnił Joachim, pokazując nam koc, który był stary,
poplamiony i miał mnóstwo dziur.
– To nie jest prawdziwy namiot! – powiedział Rufus.
– A co? Myślałeś może, że tata pożyczy mi swój nowy namiot? – zapytał Joachim. –
Weźmiemy koc i będziemy udawać .
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 2
Przekształć równoważniki zdań, oznaczone w poprzednim ćwiczeniu, w zdania pojedyncze.
Zapisz je tutaj lub w zeszycie.

Uzupełnij

Zapamiętaj!
Wypowiedzenie to grupa wyrazów połączonych ze sobą znaczeniowo i dopasowanych
pod względem formy, które przekazują zrozumiałą informację, np. Sławek mieszka na

wsi. Kupię chleb. Tak!
Równoważnik zdania to taki typ wypowiedzenia, który nie zawiera czasownika w formie
osobowej, np. Ciężko mi. Za godzinę przed szkołą.
Zdanie to taki typ wypowiedzenia, które zawiera czasownik (bądź czasowniki) w formie
osobowej, np. Mama mnie bardzo kocha*.*
Zdanie pojedyncze to zdanie, które zawiera jedno orzeczenie, np. To jest namiot.
Spotkamy się przed szkołą.
Zdanie złożone zawiera więcej niż jedno orzeczenie, np. Joachim przyniósł koc, który
miał mnóstwo dziur. Marek przyszedł wcześniej, żeby przygotować stoły i krzesła dla

gości.
Pamiętaj, że każde wypowiedzenie zaczynamy wielką literą i kończymy kropką,
wykrzyknikiem, znakiem zapytania lub wielokropkiem.

Ćwiczenie 3
Czy wiesz, jak brzmi aforyzm Alberta Einsteina?
nie



kości.



Bóg



ze



światem



gra



w



Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 4
Czy wiesz, jak brzmi aforyzm włoskiego pisarza Dantego?
wraz



do



Nadzieja



z



człowieka



drugim



człowiekiem.



przychodzi



Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 5
Czy wiesz, jak brzmi aforyzm Arystofanesa?
się



wrogów.



mądry



uczyć



umie



Człowiek



od



Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 6
Czy wiesz, jak brzmi aforyzm Stanisława Jerzego Leca?
Ziemia



znakiem



to



zapytania.



pod



kropka



Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 7
Czy wiesz, jak brzmi aforyzm Talesa?
Księżyc



światło



słońca.



pożycza



od



Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 8
Zapiszcie sentencje z poprzedniego zadania w zeszycie. Zastanówcie się, jak można je
rozumieć. Porozmawiajcie o tym w klasie.
Ćwiczenie 9
W poprzednim ćwiczeniu znajdź sentencję, która jest równoważnikiem zdania, stworzył ją
najmłodszy spośród wymienionych twórców, Polak żyjący w XX wieku. Przekształć ten
równoważnik zdania na zdanie pojedyncze lub złożone. Zapisz je tutaj lub w zeszycie.

Uzupełnij

Ćwiczenie 10
Zapisz poprawnie poniższe wypowiedzenia. Pamiętaj o wielkiej literze i właściwych znakach
interpunkcyjnych
wśródserdecznychprzyjaciółpsyzającazjadły –
jedząpijąlulkipalą –
jeśliniechceszmojejzgubykrokodylakupmiluby –
odpowiedniedaćrzeczysłowo –
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 11
Wykorzystując podane w podpowiedzi informacje gramatyczne, ustal, z jakiego utworu
pochodzą poprawione przez ciebie wypowiedzenia z poprzedniego ćwiczenia.
Podpowiedź:
zdanie złożone z dwóch zdań składowych – „Zemsta”, Aleksander Fredro
zdanie pojedyncze – „Przyjaciele”, Ignacy Krasicki
równoważnik zdania – „Ogólniki”, Cyprian Norwid
zdanie złożone z trzech zdań składowych – „Pani Twardowska”, Adam Mickiewicz
Zapamiętaj!
W zależności od celu wypowiedzi rozróżniamy trzy rodzaje wypowiedzeń (zdań
i równoważników zdań):
oznajmujące – kiedy kogoś o czymś informujemy, np. Czekam na łące.
rozkazujące – kiedy rozkazujemy komuś, prosimy o coś, np. Przyjrzyj się biedronce.
pytające – kiedy pytamy o coś lub o kogoś, np. Czy widzisz drzewa kwitnące?
Jeśli chcemy wyrazić silne emocje, każde wypowiedzenie możemy zakończyć
wykrzyknikiem. Nazywamy je wtedy wykrzyknikowym. Oto przykłady:

Wstałem! - wypowiedzenie oznajmujące wykrzyknikowe,

Skończ z tym! - wypowiedzenie rozkazujące wykrzyknikowe,
Naprawdę?! - wypowiedzenie pytające wykrzyknikowe.
Ćwiczenie 12
Dopasuj opis wypowiedzenia do podanych przykładów.
Ślepe kiszki?

zdanie złożone oznajmujące

Nigdy nie jedliśmy tak pysznych lodów!

równoważnik zdania pytającego

Naprawdę złościsz się czy tylko
udajesz?

równoważnik zdania wykrzyknikowego

Zwycięstwo!

zdanie złożone pytające

Załóżmy się.

zdanie pojedyncze oznajmujące
wykrzyknikowe

Będziesz trzymał sznurek, przez który
będziemy skakali.

zdanie pojedyncze rozkazujące

To co teraz robimy?

zdanie pojedyncze pytające

Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Podmiot i orzeczenie - szybkie przypomnienie

licencja: CC 0

Ćwiczenie 1
Przeczytaj zdania. Następnie zaznacz odpowiednimi kolorami wyrazy będące odpowiedziami
na pytania.
Kolorem żółtym zaznacz odpowiedzi na pytania:
Kto wychowywał się w Indiach?
Kto nudził się w domu wuja?
Kto zajmował się dziewczynką z Indii?
Kto chętnie słuchał opowieści o małej Mary?
Kolorem niebieskim zaznacz odpowiedzi na pytania:
Co Mary robiła w Indiach?
Co dziewczynka robiła w domu wuja?
Co robiła Marta?
Co robił Dick?
zolty 

niebieski 

Mary wychowywała się w Indiach.
W domu wuja dziewczynka nudziła się bez towarzystwa innych dzieci.
Dziewczynką z Indii zajmowała się Marta .
Dick chętnie słuchał opowieści o małej Mary.

Zapamiętaj!
Zdania składają się z tzw. części. Najważniejszymi częściami zdania są: orzeczenie
i podmiot.
Orzeczenie to czasownik najczęściej w formie osobowej, np. Mary zajrzała przez mur do

ogrodu. Klucz pasował do zamka w furtce.
Podmiot to wykonawca czynności wyrażonej orzeczeniem, np. Mary zajrzała przez mur

do ogrodu. Klucz pasował do zamka w furtce.
Zapamiętaj!
Forma orzeczenia dostosowuje się do formy podmiotu: zajrzała – r. ż., l. poj. bo: Mary;
pasował – r. m., l. poj. bo: klucz.
Istnieją zdania, w których nie występuje podmiot. Mówimy wówczas o podmiocie
domyślnym. Np. Wyszedłem. – w domyśle: ja. Zjadł obiad. – w domyśle: on.
Ale bez orzeczenia nie ma zdania!
Ćwiczenie 2
W podanych zdaniach zaznacz na niebiesko podmioty, a na czerwono orzeczenia.
czerwony 
Tajemniczy dom na wsi krył wiele niespodzianek.
Za starą szafą znajdowała się mroźna kraina .
Rodzeństwo nie uwierzyło Łucji.
Wysłannicy Białej Czarownicy aresztowali fauna.
Nad ranem stół pękł na dwoje.
Edmund wymknął się z domu Bobra.
Dzięki oddechowi Aslana posągi ożyły .
Między siłami Zła i Dobra rozgorzała straszliwa walka .
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

niebieski 

Ćwiczenie 3
Przeczytaj umieszczone poniżej wybrane tytuły rozdziałów książki pt. „Tajemniczy ogród”
i zaznacz w nich na czerwono orzeczenia.
czerwony 
I Nie został nikt
II Panna Mary kapryśnica
V Krzyk w korytarzu
VI „A jednak ktoś płakał ”
VIII Gil wskazał drogę
XI Gniazdo mysikrólika
XIX „ Nadeszła chwila”
XX „ Będę żył , zawsze, zawsze”
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 4
Wskaż numery rozdziałów, których tytuły są cytatami czyichś słów. Co na to wskazuje?
Wskaż numery rozdziałów, których tytuły nie zawierają orzeczenia. Jak nazywany takie
wypowiedzenia?
Zapamiętaj!
Zdanie pojedyncze może być nierozwinięte lub rozwinięte.
Zdanie nierozwinięte zawiera tylko wyrazy niezbędne do tego, aby zdanie miało sens.
Może składać się z podmiotu i orzeczenia:
Colin płakał. (podmiot + orzeczenie)
Czasami musi zawierać wyrazy dodatkowe – niezbędne określenia orzeczenia. Jest to
tzw. zdanie minimalne:

Mary usłyszała płacz. (podmiot + orzeczenie z niezbędnym określeniem)
Zdanie rozwinięte oprócz wyrazów niezbędnych zawiera liczne określenia, które
przekazują wiele różnych informacji:
Mały gil sfrunął z bujającej się gałęzi bluszczu.

Ćwiczenie 5
Zaznacz kolorem zielonym zdania pojedyncze nierozwinięte.
zielony 
Mary patrzyła na klucz. Obracała go na wszystkie strony. Pragnęła zajrzeć do ogrodu.
Wyobrażała sobie, co może znajdować się za tajemniczym murem.
Wyobraźnia zaczęła pracować. Słońce świeciło. Powiewał lekki wietrzyk. Mary z
przejęciem otworzyła furtkę. Znalazła się w tajemniczym ogrodzie. Dopięła swego.

Związek związkowi nierówny, tu poboczny, a
tam główny

licencja: CC 0

Ćwiczenie 1
Rozwiń podane zdania nierozwinięte, dodając określenia z ramki.
4 określenia orzeczenia: Tezeusz

zabił mieszkającego

1 określenie podmiotu, 2 określenia orzeczenia:

.

Dedal zaprojektował

.
1 określenie podmiotu, 2 określenia orzeczenia:

Pandora otworzyła

.
1 określenie podmiotu, 3 określenia orzeczenia:

Narcyz zakochał się

.
1 określenie podmiotu, 2 określenia orzeczenia: Towarzysze

zjedli

.
Piękny

pierwsze

Minotaura
Pomysłowy

dzięki

w labiryncie
niebezpieczną

puszkę
lotosów

kilka

Ciekawska

Ariadnie

Odyseusza

w swoim

własnym

skrzydła

odbiciu

Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Zapamiętaj!
Orzeczenie i podmiot tworzą związek główny (najważniejszy) w zdaniu.
Pozostałe wyrazy w zdaniu tworzą związki poboczne.
Zdania rozwinięte, w których występują liczne związki poboczne, zawierają znacznie
więcej informacji niż zdania nierozwinięte:

Narcyz zakochał się. (zdanie nierozwinięte, tylko związek główny)
Piękny Narcyz zakochał się w swoim własnym odbiciu. (zdanie rozwinięte, związek
główny i cztery związki poboczne)
Narcyz – co zrobił? – zakochał się (związek główny)
Narcyz - jaki? - piękny
zakochał się – w kim? – w odbiciu
odbiciu - czyim? - swoim
odbiciu - czyim? - własnym

Wyrazy w związkach nie są równorzędne, mniej ważny określa ważniejszy. Nadrzędnym
jest ten wyraz, którym pytamy (jaki Narcyz?), a podrzędnym ten, którym odpowiadamy
(piękny).
Ćwiczenie 2
Znajdź i oznacz w zdaniach związki główne (podmiot - kolorem niebieskim, orzeczenie kolorem czerwonym).
czerwony 

niebieski 

Na samym środku raju Bóg zasadził drzewo wiadomości dobrego i złego.
W tym jednym drzewie krążyły soki dobra i zła.
Raj przecinała wielka rzeka rozdzielająca się na cztery tak samo potężne odnogi.
Wody tych rzek toczyły płytki złota i drogie kamienie.
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 3
Przeczytaj związki główne z powyższych zdań. Zastanów się, jak wiele informacji kryje się
w związkach pobocznych.
Wybierz jedno spośród powyższych zdań rozwiniętych. Przepisz je tutaj lub do zeszytu
i wypisz z niego wszystkie związki poboczne.

Uzupełnij

Ćwiczenie 4
Ułóż związki wyrazowe z rozsypanych wyrazów. Sprawdź w słowniku języka polskiego
znaczenia nieznanych ci związków.
rzeź

Tomasz

niewierny

grosz

słup

niewiniątek

umywać

soli

manna

z nieba

wdowi

ciemności

zakazany

ręce

egipskie

owoc

Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 5
Z podanych zdań wypisz tutaj lub w zeszycie związki główne oraz poboczne. Zadaj pytania
o wyrazy podrzędne.
1. Wielkie płazy wyłażą z wody.
2. Skrzydlate ptaki wzbijają się nad ziemię.
3. Stwórca ukończył swoje wielkie dzieło.

Uzupełnij

Zapamiętaj!
Aby narysować wykres zdania pojedynczego, należy znaleźć związek główny i zapisać go
w jednej linii, najpierw podmiot, potem orzeczenie.

Następnie znajdź określenia podmiotu i określenia orzeczenia, zapisz je odpowiednio
w dwóch grupach. Pamiętaj, że ustawiasz wszystkie wyrazy według ważności. Nadrzędne
wyrazy stoją wyżej niż podrzędne.
Między poszczególnymi wyrazami będącymi w związku należy zadać pytania.
Oto wykres zdania: Pierwsza kobieta powstała z żebra Adama.

licencja: CC 0

Ćwiczenie 6
Narysuj w zeszycie wykresy następujących zdań:
1. Adam żył w boskim raju.
2. Podstępny wąż skusił Ewę.
3. Ciekawa kobieta szybko zerwała zakazany owoc.
4. Nowe stworzenie z długimi włosami ciągle staje mi na drodze.
5. Piękne kwiaty pojawiły się na nagiej ziemi.
6. Na niebieskim ﬁrmamencie zabłysły lśniące gwiazdy.
7. Wszystkie zwierzęta żyły ze sobą w przyjaźni.
8. Dobry Bóg ulepił z gliny człowieka.

Co czuje dusza?

Pogodne życie
Rafał Malczewski, Pogodne życie, 1927, olej na sklejce, domena publiczna

Ćwiczenie 1
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Źródło: a. nn., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 2
Grupa I Wokół przyrody
Nazwijcie elementy krajobrazu ukazane na obrazie „Pogodne życie”.
Nazwijcie porę roku. Uzasadnijcie.
Grupa II Wokół geometrii
Wymieńcie elementy umieszczone symetrycznie na obrazie.
Wskażcie oś symetrii obrazu.
Grupa III Wokół optyki
Nazwijcie rodzaj perspektywy.
Uzasadnijcie wybór perspektywy
Grupa IV Wokół barw
Wypiszcie barwy i odcienie od najjaśniejszej do najciemniejszej.
Podkreślcie kolory dominujące.
Uzasadnijcie dobór barw.
Grupa V Wokół emocji
Opiszcie w kilku zdaniach nastrój panujący na obrazie.
Które elementy obrazu tworzą nastrój?

Uzupełnij

Ćwiczenie 3
Wyobraź sobie, że zamierzasz namalować obraz zatytułowany „Pogodne życie”. Opisz wybrane
elementy.

Uzupełnij

Ćwiczenie 4
Wymień podobieństwa między obrazem R. Malczewskiego a wierszem A. Kamieńskiej „Widok
z gór”.

Uzupełnij

Fragment krajobrazu

Sad jabłkowy
MikeyMoose, licencja: CC BY-SA 3.0

Ćwiczenie 1
Przeczytaj fragment utworu Adama Mickiewicza. Jaki to rodzaj wypowiedzi?

“

Adam Mickiewicz

Sad
Był sad. –
Drzewa owocne, zasadzone w rzędy,
Ocieniały szerokie pole; spodem grzędy,
kapusta, sędziwe schylając łysiny,
Siedzi i zda się dumać o losach jarzyny;
Tam, plącząc strąki w marchwi zielonym warkoczu,
Wysmukły bób obraca na nią tysiąc oczu;
Owdzie podnosi złotą kitę kukuruza;
Gdzieniegdzie otyłego widać brzuch harbuza,
Który od swej łodygi aż w daleką stronę
Wtoczył się jak gość między buraki czerwone.
Grzędy rozjęte miedzą; na każdym przykopie
Stoją jakby na straży w szeregach konopie,

Cyprysy jarzyn; ciche, proste i zielone.
Ich liście i woń służą grzędom za obronę,
Bo przez ich liście nie śmie przecisnąć się żmija,
A ich woń gąsiennice i owad zabija,
Dalej maków białawe górują badyle;
Na nich, myślisz, iż rojem usiadły motyle
Trzepiecąc skrzydełkami, na których się mieni
Z rozmaitością tęczy blask drogich kamieni;
Tylą farb żywych, różnych, mak źrenicę mami.
W środku kwiatów, jak pełnia pomiędzy gwiazdami,
Krągły słonecznik licem wielkiem, gorejącem
Od wschodu do zachodu kręci się za słońcem.
Adam Mickiewicz, Sad, [w:] tegoż, Pan Tadeusz, Warszawa 2010, s. 42–43.

Źródło: a. nn., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 2
Na jaki zmysł najbardziej oddziałuje opis sadu? Uzasadnij swoją odpowiedź.

Uzupełnij

Ćwiczenie 3
Zaznacz w utworze: epitety – kolorem zielonym i przenośnie (także ożywienia i uosobienia) –
kolorem ﬁoletowym.
Ćwiczenie 4
Porównania – Uzupełnij luki brakującymi członami porównawczymi.
Gdzieniegdzie otyłego widać brzuch harbuza,
Który od swej łodygi aż w daleką stronę
Wtoczył się

na każdym przykopie
Stoją

konopie

W środku kwiatów
Krągły słonecznik licem wielkiem, gorejącem
Od wschodu do zachodu kręci się za słońcem.
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 5
Oto osiem zdań dotyczących „Sadu” A. Mickiewicza. Zdecyduj, czy są prawdziwe, czy
fałszywe, oznaczając je odpowiednio P – prawda, F – fałsz. Swoje wybory uzasadnij.
Zdanie

Prawda

Fałsz

1. Opis sadu jest
fragmentem dłuższego
utworu pt. „Pan Tadeusz”.





2. Opisywany przez A.
Mickiewicza ogród jest
bardzo zaniedbany.





3. Najważniejszą rolę
w opisywanym ogrodzie
pełnią rośliny ozdobne.





4. Postać mówiąca
w utworze zwraca się do
czytelnika.





5. Sad to miejsce, gdzie
rosną przede wszystkim
jarzyny i kwiaty.





6. A. Mickiewicz opisał różne
gatunki drzew owocowych.





7. Konopie pełnią funkcje
strażników, ponieważ służą
grzędom za obronę.





8. Opis sadu wprowadza
nastrój grozy.





Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 6
Narysujcie plan sadu opisanego przez A. Mickiewicza.
Wykorzystajcie informacje o rozmieszczeniu roślin zawarte w tekście.
Zastosujcie symboliczne rysunki roślin.
Sporządźcie legendę.
Zaprezentujcie efekty waszej pracy.
Ćwiczenie 7
Co można powiedzieć o właścicielu sadu? Wybierz nazwy cech i uzasadnij swoje wybory.
Określenia: pracowity,niechlujny, porządny, przezorny, leniwy, rozważny, doświadczony,
pomysłowy.

Uzupełnij

Ożywić zjawiska przyrody

Wietrzny dzień
Leonard Low, licencja: CC BY-SA 2.0

Ćwiczenie 1
Nazwij uczucia, jakie wzbudza w tobie wietrzny dzień.

Uzupełnij

Ćwiczenie 2
Oto nazwy wiatrów o różnym natężeniu: huragan, orkan, zeﬁr, wichura, tornado, halny, bryza,
wicher. Czy wiesz, czym się różnią? Jeśli nie, sprawdź ich znaczenie w słowniku języka
polskiego.

Ćwiczenie 3
Podziel na dwie grupy nazwy wiatrów: wiatry przyjemne i groźne
wiatry przyjemne
huragan
zeﬁrek
wiatry groźne

halny

orkan
wiaterek
zeﬁr

wietrzysko
tornado
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

bryza
wichura

wietrzyk
wicher

Ćwiczenie 4
Uporządkuj nazwy wiatrów w kolejności alfabetycznej.
wiaterek



tornado



wietrzysko



orkan



huragan



zeﬁrek



wietrzyk



wichura



halny



zeﬁr



bryza



wicher



Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 5
Co oznaczają podane związki wyrazowe? Połącz je z wyjaśnieniami.
złapać wiatr w żagle

wykorzystywać sprzyjające okoliczności

ubranie wiatrem podszyte

sprzyjające warunki

rzucać słowa na wiatr

obiecywać coś w sposób
nieodpowiedzialny

iść z wiatrem w zawody

wypędzić, wygnać bezwzględnie, nie
dając możności powrotu

szukaj wiatru w polu!

nie móc kogoś lub czegoś znaleźć

wiedzieć, skąd wiatr wieje

przepuszczające zimno, liche, nędzne

przepędzić kogoś na cztery wiatry

wyczuwać, co się dzieje,
i dostosowywać się do aktualnej
sytuacji

pomyślny wiatr

posuwać się bardzo prędko, jakby
ścigając się

Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 6
Jakie dźwięki wydaje wiatr? Zapisz tutaj lub w zeszycie odpowiednie czasowniki
dźwiękonaśladowcze.

Uzupełnij

Ćwiczenie 7
Jak wyobrażasz sobie wiatr? Narysuj go.

Ćwiczenie 8
Przeczytaj wiersz Juliana Tuwima o wietrze. Zwróć uwagę na to, kim może być osoba mówiąca
w tym utworze.

“

Julian Tuwim

Dwa wiatry
Jeden wiatr – w polu wiał,
Drugi wiatr – w sadzie grał:
Cichuteńko, leciuteńko,
Liście pieścił i szeleścił,
Mdlał...
Jeden wiatr – pędziwiatr!
Fiknął kozła, plackiem spadł,
Skoczył, zawiał, zaszybował,
Świdrem w górę zakołował
I przewrócił się, i wpadł
Na szumiący senny sad,
Gdzie cichutko i leciutko
Liście pieścił i szeleścił
Drugi wiatr...
Sfrunął śniegiem z wiśni kwiat,
Parsknął śmiechem cały sad,
Wziął wiatr brata za kamrata,
Teraz z nim po polu lata,
Gonią obaj chmury, ptaki,
Mkną, wplątują się w wiatraki,
Głupkowate mylą śmigi,
W prawo, w lewo, świst, podrygi,
Dmą płucami ile sił,
Łobuzują, pal je licho!...
A w sadzie cicho, cicho...
Julian Tuwim, Dwa wiatry, [w:] tegoż, Wiersze dla dzieci, Warszawa 1960, s. 31.

Ćwiczenie 9
Wskażcie różnice między wiatrami opisanymi w pierwszej i drugiej zwrotce, odpowiadając na
podane pytania.
Gdzie wieje?
Jak wieje?
Jaki nastrój tworzą opisane wiatry?
Ćwiczenie 10
Zaznacz w tekście wiersza „Dwa wiatry” dowolnym kolorem fragment dotyczący jednego
wiatru, a innym kolorem - dotyczący drugiego wiatru. Jeszcze innym kolorem oznacz ten
fragment, który mówi o obu wiatrach.
Ćwiczenie 11
Wypisz słownictwo opisujące wiatry:
czasowniki nazywające czynności i stany,
przysłówki,
rzeczowniki.
Nagromadzenie jakich części mowy podkreśla szybkość i żywiołowość wiatru?

Uzupełnij

Ćwiczenie 12
Wymień głoski, powtarzające się w opisie pierwszego i drugiego wiatru. Czemu służy
instrumentacja głoskowa?
Ćwiczenie 13
Opisz nastrój wiersza. Zwróć uwagę na wyrazy dźwiękonaśladowcze, które towarzyszą
pojawieniu się pierwszego, a następnie drugiego wiatru.

Uzupełnij

Ćwiczenie 14
Wejdźcie w role:
Grupa I - jeden wiatr.
Grupa II - drugi wiatr.
Odegrajcie role wiatrów.
Ćwiczenie 15
Naucz się recytować wiersz pt. „Dwa wiatry”.
Podkreśl fragmenty, które należałoby przeczytać delikatnie i cicho, a które szybko, wesoło
i głośno.

Parasol

licencja: CC 0

Ćwiczenie 1
Co czujesz, kiedy pada deszcz? Nazwij swoje uczucia.

Uzupełnij

Ćwiczenie 2
Grupa I
Obejrzyjcie fragment amerykańskiego musicalu „Deszczowa piosenka” i nazwijcie uczucia
bohatera podczas deszczu.
Grupa II
Co robią dzieci w czasie deszczu? Obejrzyjcie fragment „Kabaretu Starszych Panów”
i odpowiedzcie na pytanie słowami piosenki.
Grupa III
Dokończcie podane przysłowie i wyjaśnijcie jego znaczenie.
Parasol noś ...
Co to jest parasolnik?
Wyjaśnijcie przysłowie litewskie: „Nawet najmniejsza kałuża odbija niebo”.
Ćwiczenie 3
Przeczytaj wiersz Joanny Kulmowej. Zwróć uwagę na to, jak są w nim przedstawione parasole.
Kogo przypominają?

“

Joanna Kulmowa

Parasole
Parasole nigdy nie mówią: „Jak dzisiaj strasznie pada!”
Ledwie zapachnie deszczem, wzlatują w czarnych stadach
Niech tylko się zbierze trochę chmur,
Kracząc wyfruwa parasoli sznur.
I małe parasolęta, co ledwie wykluły się z jajek,
Marzą o takim deszczu, co nigdy nie ustaje.
Siedzą w gniazdach, patrzą na błoto
i radośnie ćwierkają: Potop!
A po deszczu na płacz im się zbiera i ronią kropelki wody,
Kiedy tak tęsknią, zeschnięte, do pięknej brzydkiej pogody.
Joanna Kulmowa, Parasole, [w:] tejże, Kulmowa dzieciom, Poznań 2007.

Ćwiczenie 4
Zacytuj fragmenty określające cechy przypisane parasolom. Nazwij zastosowany środek
poetycki.

Uzupełnij

Ćwiczenie 5
Jakie obrazy poetyckie zostały ukazane w wierszu pt. „Parasole”? Zacytuj odpowiednie
fragmenty.

Uzupełnij

Ćwiczenie 6
Narysuj wybrany obraz poetycki. Podpisz go odpowiednim cytatem.

Uzupełnij

Ćwiczenie 7
Pomyśl, o czym mogą marzyć i z czego się cieszyć inne przedmioty codziennego użytku. Napisz
wypowiedź jednego z nich.

Uzupełnij

Ćwiczenie 8
Zwróć uwagę, w jaki sposób zostały utworzone nazwy parasolowych dzieci: parasol –
parasolęta, ptak – ptaszęta, kot – kocięta. Ułóż podobne żartobliwe nazwy dla dzieci:
nożyczek, butów, grzebieni, ołówków, zeszytów, kaloszy itp.

Uzupełnij

W czasie deszczu

licencja: CC 0

Ćwiczenie 1
Przeczytaj wiersz Stanisława Grochowiaka. Zwróć uwagę na powtórzenia w wierszu.
Dlaczego zostały zastosowane?

“

Stanisław Grochowiak

Na słotę
Na słotę
Najlepszy jest parasol lampy.
Na słotę
Najczystsze niebo książkowych stronic.
Na słotę
Liścia na szybie trzepocący goniec
I wiatr
Spoza deszczu migocącej rampy
I pies jest dobry podczas słoty,
Gdy cieplej niż wełna ogrzewa ci stopy.
Stanisław Grochowiak, Na słotę, [w:] tegoż, Szedł czarodziej - antologia wierszy dla dzieci, t. 1, Warszawa 1986, s. 204.

Ćwiczenie 2
Słota to:


niepogoda



śnieg



choroba



burza

Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 3
Informacje na temat znaczenia słowa „słota” znajdziesz...


w słowniku ortograﬁcznym.



w słowniku języka polskiego.



w słowniku wyrazów obcych.



w encyklopedii.

Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 4
„Parasol lampy” to:


przenośnia.



porównanie.



uosobienie.



ożywienie.

Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 5
Wiersz przypomina:


deﬁnicję w słowniku.



rady w poradniku.



opis w książce.



notatkę w encyklopedii.

Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 6
Wyrazem pokrewnym do słowa „słota” jest wyraz...


słotny.



słotę.



pogoda.



plucha.

Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 7
Z wiersza wynika, że pies przydaje się podczas słoty, ponieważ...


liże ręce.



ogrzewa stopy.



zabawia właściciela.



chce wyjść na dwór.

Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 8
Znaczenie słowa: „rampa” możesz znaleźć


w wierszu.



w przepisie.



w zadaniach.



w przypisie.

Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 9
Postać mówiąca w wierszu sądzi, że na słotę najlepsze są...


lampa, wełna, rampa.



liść, wiatr, deszcz.



parasol, niebo, wełna.



światło, czytanie, pies.

Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 10
Jakie macie sposoby na słotę? Porozmawiajcie, a następnie podzielcie się swoimi pomysłami
z koleżankami i kolegami z klasy.

Przydaje blasku rzeczownikowi – przydawka

licencja: CC 0

Ćwiczenie 1
Oznacz ﬁoletowym kolorem określenia wyróżnionych rzeczowników.
ﬁoletowy 
Siódmego
Siódmy

dnia Bóg odpoczywał po
dzień był

dniem świętym .

Wszystkie wielkie hebrajskie
Hebrajscy

dziele stworzenia .

święta trwały siedem

dni.

niewolnicy nie mogli się doczekać, kiedy minie siedem

uzyskiwali upragnioną

lat, bo wtedy

wolność.

Liczba ta była więc i jest

symbolem pełni i doskonałej

skończoności.

Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 2
Zadaj pytania o wyrazy zakreślone ﬁoletowym kolorem w poprzednim ćwiczeniu.
Zapamiętaj!

Przydawka to każde określenie rzeczownika. Może być wyrażona przymiotnikiem,
rzeczownikiem, wyrażeniem przyimkowym, liczebnikiem, zaimkiem.
Odpowiada na pytania: jaki?, który?, czyj?, z czego?, ile? itp.
Ćwiczenie 3
Przekształć podane określenia rzeczownika, zastępując wyrażenie przyimkowe
przymiotnikiem. Wzór: sukienka w kratę – kraciasta sukienka.
dom z drewna –
buty ze skóry –
świat pod wodą –
lot pod niebem –
ogródek przy domu –
straż przy boku –
torba do szkoły –
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 4
Jakimi częściami mowy były wyrażone przydawki w poprzednim zadaniu? Zapisz odpowiedź
tutaj lub w zeszycie.

Uzupełnij

Ćwiczenie 5
Uzupełnij podane przysłowia przydawkami. Jakimi częściami mowy są te określenia?
W

ciele

duch.

cielę

matki ssie.

Kłamstwo ma

Z

Upiec

nogi.

chmury

pieczenie przy

deszcz.

ogniu.

Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 6
Jak rozumiecie powiedzenia z ćwiczenia 5.? W jakiej sytuacji można ich użyć? Porozmawiajcie
o tym w klasie.

O każdej okoliczności – okolicznik

Wrocławskie krasnale Syzy i
domena publiczna

Ćwiczenie 1
Zaznacz wyrazy mówiące o okolicznościach (czasie, miejscu, sposobie) wykonywania
czynności wyrażonej orzeczeniem.
miętowy 
Wiosną Kasia zasadziła w ogrodzie piękne bratki.
Krzyś z ochotą poszedł wieczorem na boisko .
Mamie zawsze szybko udaje się zażegnać nasze spory.
Isia długo szukała w namiocie swojego grzebienia.
Przez tydzień udało się Basi zrobić na strychu porządki.
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 2
Tutaj lub w zeszycie zapisz pytania, na jakie odpowiadają wyrazy zaznaczone w poprzednim
ćwiczeniu.

Uzupełnij

licencja: CC 0

Ćwiczenie 3
Rozwiń podane zdania okolicznikami i zapisz je tutaj lub w zeszycie.
(kiedy?) pojadę (dokąd?) (po co?)
(gdzie?) (gdzie?) żyła piękna królewna.
(kiedy?) krasnoludki mieszkały (gdzie?)
Chodzę (kiedy?) (którędy?) (dokąd?)

Uzupełnij

Ćwiczenie 4
W podanych zdaniach zaznacz okoliczniki.
miętowy 
Wieczorem pójdziemy do kina .
Pieniądze możesz wrzucać do skarbonki .
Po kolacji możemy obejrzeć jakiś ﬁlm.
Z powodu mgły odwołano wszystkie loty do Berlina.
Agata ciężko westchnęła.
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 5
Uzupełnij zdania związkami wyrazowymi w funkcji okoliczników.
Krzyczał

na własną rękę.

Rusza się

jak mucha w smole.

Pisał

jak kura pazurem.

Szuka

jak strach na wróble.

Wyglądał

na cały dom.

Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 6
Ułóż zdania, w których związki wyrazowe z poprzedniego ćwiczenia zastąpisz okolicznikiem
w formie przysłówka.

Uzupełnij

Do pełna dopełniam – dopełnienie

licencja: CC 0

Ćwiczenie 1
Uzupełnij zdania wyrazami w odpowiedniej formie i przepisz je tutaj lub w zeszycie.
Agatka poszła (z kim?) do kina.
Ola skakała (na czym?).
Sławek kupił pyszne (co?).
Ula nie czekała (na co?).
Jacek z Marcinem grali (w co?).
Łukasz przyglądał się (czemu?).

Uzupełnij

Zapamiętaj!
Dopełnienie to takie określenie, które odpowiada na pytania wszystkich przypadków
oprócz mianownika i wołacza, czyli:
kogo? czego? Nie widzę taty. Kwiaty potrzebują słońca.
komu? czemu? Książkę pożyczyłam bratu. Przyjrzyj się słoniowi.
kogo? co? Adam poznał nową koleżankę*. Muszę wysłać* list*.*
z kim? z czym? Porozmawiam z mamą*. Do szkoły chodzę* z tornistrem.
o kim? o czym? Nie mów źle o przyjacielu. Rozmawiamy o pogodzie.
Zapamiętaj!
Dopełnienie jest określeniem czasownika i może być wyrażone rzeczownikiem,
wyrażeniem przyimkowym, zaimkiem. Często czasownik łączy się z dwoma
dopełnieniami:
Książkę pożyczyłam bratu*.*

Porozmawiam z mamąo wyjeździe nad morze.

Ćwiczenie 2
Oznacz w podanych zdaniach: kolorem czerwonym - orzeczenia, niebieskim - podmioty,
pomarańczowym - dopełnienia.
pomaranczowy 

czerwony 

niebieski 

Sąsiad ogląda telewizję .
Zapaliłem lampkę .
Nauczyciel zorganizował wycieczkę .
Mama upiekła jabłecznik .
Szukam podręcznika .
Chusteczką wytarłem stolik .
Chłopcy biegają za piłką .
Lubisz Asię ?
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 3
Zaznacz kolorem dopełnienia. Uwaga! W niektórych zdaniach występują po dwa dopełnienia.
szary 
Michał kupił bratu bardzo drogi prezent .
W pobliżu dworca znalazłam portmonetkę z pieniędzmi.
Zosia zostawiła dla mnie cztery kawałki ciasta.
Czarna kotka wskoczyła zwinnie na parapet.
Wszyscy czekamy na udany występ piłkarzy.
Gości przyjmiemy w salonie.
Rodzice często opowiadają bajki swoim małym dzieciom .

Ćwiczenie 4
Przekształć zdania twierdzące na zdania przeczące według wzoru.
Kupuję gazetę. – Nie kupuję gazety.
Połykam tabletkę. –
Naprawiam rower. –
Wysyłam list. –
Kocham Basię. –
Czytam książki. –
Studiuję prawo. –
Gotuję zupę. –
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 5
Uzupełnij wniosek nazwami przypadków.
W zdaniach twierdzących czasowniki łączą się z dopełnieniem w
zdania zaprzeczone żądają dopełnienia w
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

.

, natomiast

Marzenia

domena publiczna

Ćwiczenie 1
Pogrupuj podane nazwy deszczy.
bardzo drobny deszcz
oberwanie się chmury
kapanina
bardzo gwałtowny deszcz

pompa

ulewa
deszczyk

kapuśniaczek

Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 2
Naśladujcie stukaniem dźwięk padającego deszczu.
Grupa I – gwałtowny i silny deszcz.
Grupa II – kapuśniaczek.
Ćwiczenie 3
Narysuj wybrany rodzaj deszczu.

nawałnica
mżawka

Ćwiczenie 4
Wytłumacz znaczenie podanych niżej powiedzeń, dobierając odpowiednie wyjaśnienia.
coś rośnie jak grzyby po deszczu

bardzo czegoś pragnąć

z dużej chmury mały deszcz

zanosiło się na coś poważnego, a nic się
nie stało

pragnąć/łaknąć czegoś jak kania dżdżu

znaleźć się w sytuacji jeszcze gorszej niż
poprzednia

wpaść z deszczu pod rynnę

coś mnoży się, rośnie niezwykle szybko,
bujnie

Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 5
Instrukcja zabawy w kalambury
W tajemnicy przed innymi wybierz jeden ze związków wyrazowych z poprzedniego ćwiczenia.
Przygotuj pantomimę ilustrującą jego treść i zaprezentuj ją całej klasie. Kończysz
przedstawienie w momencie, kiedy widzowie wypowiedzą na głos rozpoznany związek
wyrazowy.
Ćwiczenie 6
W zeszycie lub na kartce zilustruj obrazy poetyckie zawarte we fragmencie wiersza
Wincentego Fabera „Pogoda”.

Nie gniewaj się na deszcz.
On otwiera śpiące piąstki liści
i na drutach szklane nuty wiesza,
żeby ptaki wiedziały jak śpiewać.
Ćwiczenie 7
Przeczytaj wiersz Juliana Tuwima. Zwróć uwagę na bogactwo czasowników w tym utworze.
W jakiej formie zostały użyte?

Julian Tuwim

“

Kapuśniaczek
Jak wesoły milion drobnych, wilgnych muszek,
Jakby z worków szarych mokry, mżący maczek,
Sypie się i skacze dżdżu wodnisty puszek,
Rośny pył jesienny, siwy kapuśniaczek.
Słabe to, maleńkie, ledwo samo kropi,
Nawet w blachy bębnić nie potraﬁ jeszcze,
Ot, młodziutki deszczyk, fruwające kropki,
Co by strasznie chciały być dorosłym deszczem.
Chciałyby ulewą lunąć w gromkiej burzy,
Miasto siec na ukos chlustającą chłostą,
W rynnach się rozpluskać, rozlać się w kałuży,
Szyby dziobać łzawą i zawiłą ospą...
Tak to sobie marzy kapanina biedna,
Sił ostatkiem pusząc się w ostatnim dreszczu...
Lecz cóż? Spójrz: na drucie jeździ kropla jedna
Już ją wróbel strząsnął. Już po całym deszczu.
Julian Tuwim, Kapuśniaczek, [w:] tegoż, Wiersze dla dzieci, Wrszawa 2008, s. 134.

Ćwiczenie 8
Na podstawie wiersza uzupełnij tabelę tak, by powstało zestawienie rzeczowników wraz
z określeniami (epitetami).
Jaki/jaka/jakie? (przymiotnik)

Co lub kto? (rzeczownik)
muszki
maczek
puszek

jesienny
chłosta
siwy
deszczyk
łzawa
kropki
gromka
biedna
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 9
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Źródło: a. nn., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 10
Jaki jest stosunek podmiotu mówiącego do bohatera wiersza? Uzasadnij swój sąd,
wykorzystując wiedzę o zdrobnieniach.

Uzupełnij

Ćwiczenie 11
Wypisz z wiersza porównania. Wybrane zilustruj w zeszycie.

Uzupełnij

Ćwiczenie 12
Opowiedz o marzeniach bohatera wiersza.
Ćwiczenie 13
Przećwicz głośne czytanie. Pamiętaj o dostosowaniu intonacji, natężenia głosu i tempa do
intencji tekstu.
Czytaj: głośno i dynamicznie, z politowaniem, wesoło, z czułością.

Poetycki opis zjawiska atmosferycznego

Błyskawica
licencja: CC 0

Ćwiczenie 1
Przypomnij sobie jak najwięcej nazw zjawisk atmosferycznych towarzyszących burzy. Zapisz je
tutaj lub w zeszycie.

Uzupełnij

Ćwiczenie 2
Na podstawie informacji o zachowaniu się podczas burzy sporządź notatkę słowno-graﬁczną.
Podczas burzy musisz przestrzegać podanych niżej zasad bezpieczeństwa
pozostań w domu;
trzymaj się z daleka od pieców, wentylatorów i innych urządzeń elektrycznych
podłączonych do prądu;
wyłącz z gniazda wtyczkę komputera, telewizora i innych urządzeń elektronicznych;
nie używaj telefonu komórkowego;
Jeśli burza zaskoczy cię na dworze:
w żadnym wypadku nie chroń się pod drzewem!
ukucnij, ale nie siadaj i nie kładź się na ziemi;
nie przebywaj w wodzie ani w małych łódkach;
zostań w samochodzie, gdy jesteś w trakcie podróży;
poszukaj schronienia w budynku, jaskini, samochodzie;
trzymaj się z dala od obiektów metalowych, pozbądź się metalowych przedmiotów, jakie
masz ze sobą;
jeśli przebywacie w większej grupie, powinniście się rozproszyć.

Ćwiczenie 3
Wyjaśnij związki frazeologiczne.

gromy posypały się na czyjąś głowę

o gwałtownej reakcji na
niespodziewaną wiadomość, na
straszny widok

spadło jak grom z jasnego nieba

wymyślać komuś, oburzać się na kogoś

rzucać gromy

zapowiada się coś złego, atmosfera jest
napięta

burza wisi w powietrzu

ktoś został ostro skarcony, zwymyślany

burza w szklance wody

pojawiać się lub przemieszczać się
szybko, nagle, gwałtownie

wpadać/lecieć jak burza

kogoś spotkało coś zupełnie
nieoczekiwanego (zwykle coś złego)

jakby w niego piorun strzelił

awantura z błahego powodu

Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 4
Odgadnij wyrazy należące do rodziny wyrazu: burza.
Znaczenia
przymiotnik «mający gwałtowny przebieg»
przymiotnik «związany z burzą»
czasownik «namawiać kogoś do zrobienia
czegoś złego, do wystąpienia przeciw
komuś; podjudzać, podżegać»
rzeczownik «irytacja, stan rozdrażnienia»
rzeczownik «ten, kto burzy coś, niszczy»
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Wyrazy do wpisania

Ćwiczenie 5
Przeczytaj wiersz Adama Mickiewicza. Zwróć uwagę na to, jak osoba mówiąca w utworze
opisuje burzę.

“

Adam Mickiewicz

Burza
A już deszcz wciąż pluszczy,
Jak z sita, w gęstych kroplach; wtem rykły pioruny,
Krople zlały się razem: to jak proste struny
Długim warkoczem wiążą niebiosa do ziemi,
To jak z wiader buchają warstwami całemi.
Już zakryły się całkiem niebiosa i ziemia,
Noc je z burzą od nocy czarniejszą zaciemia.
Czasem widnokrąg pęka od końca do końca
I anioł burzy na kształt niezmiernego słońca
Rozświeci twarz, i znowu okryty całunem
Uciekł w niebo i drzwi chmur zatrzasnął piorunem.
Znowu wzmaga się burza, ulewa nawalna
I ciemność gruba, gęsta, prawie dotykalna.
Znowu deszcz ciszej szumi, grom na chwilę uśnie.
Znowu wzbudzi się, ryknie i znów wodą chluśnie.
Aż się uspokoiło wszystko; tylko drzewa
Szumią około domu i szemrze ulewa.
Adam Mickiewicz, Burza, [w:] tegoż, Pan Tadeusz, Warszawa 2014, s. 370.

Ćwiczenie 6
Zilustruj wybrany fragment poetyckiego opisu burzy. Nadaj tytuł swojemu dziełu i podpisz się
inicjałem, pseudonimem lub imieniem i nazwiskiem.

Ćwiczenie 7
Znajdź w tekście fragmenty, które oddziałują na zmysł wzroku, słuchu i dotyku. Zanotuj je
w zeszycie w trzech kolumnach.
Podkreśl wyrazy dźwiękonaśladowcze.
Ćwiczenie 8
Jedna osoba z klasy czyta na głos tekst „Burza”, pozostała część klasy włącza się przy wyrazach
dźwiękonaśladowczych, mocno intonując głoski: r, sz, cz.
Ćwiczenie 9
Wytłumacz znaczenie przysłowia: Kto sieje wiatr, zbiera burzę.

Uzupełnij

Ciekawostka
Według wierzeń ludowych, aby uchronić się przed burzą i uderzeniem pioruna, w oknie
domu należało zapalić gromnicę – świecę, którą święciło się w dzień Matki Boskiej
Gromnicznej (2 lutego). Po powrocie z kościoła płomieniem gromnicy kopcono znak
krzyża na belkach stropowych. Proﬁlaktycznie po zgaszeniu świecy gromnicznej
połykano jej dym, wierząc, że zapobiega bólowi gardła i próchnicy zębów.

Kropliste

Kwiat bzu
licencja: CC 0

Ćwiczenie 1
licencja: CC 0

Ćwiczenie 2
Zgromadźcie słownictwo, którego użyjecie w dalszej kolejności do opisu kwiatów bzu.
Pracujcie metodą mapy myśli, pamiętając o wszystkich częściach krzewu, zapachu, kształcie,
kolorach i okresie kwitnienia.

Uzupełnij

Ćwiczenie 3
Przeczytaj wiersz Juliana Tuwima. Zwróć uwagę na to, jakie głoski zostały nagromadzone
w tym utworze.

“

Julian Tuwim

Rwanie bzu

Narwali bzu, naszarpali,
Nadarli go, natargali,
Nanieśli świeżego, mokrego,
Białego i tego bzowego.
Liści tam – rwetes, olśnienie,
Kwiecia – gąszcz, zatrzęsienie,
Pachnie kropliste po uszy
I ptak się gdzieś zawieruszył.
Jak rwali zacietrzewieni
W rozgardiaszu zieleni,
To się narwany więzień
Wtrzepotał, wplątał w gałęzie.
Śmiechem się bez zanosi:
A kto cię tutaj prosił?
A on, zieleń śpiewając,
Zarośla ćwierkiem zrosił.
Głowę w bzy – na stracenie,
W szalejące więzienie,
W zapach, w perły i dreszcze!
Rwijcie, nieście mi jeszcze!
Julian Tuwim, Rwanie bzu, [w:] tegoż, Wiersze zebrane, t. 2, Warszawa 1975, s. 226.

Ćwiczenie 4
Kto i o kim mówi w wierszu? Zastanów się i zapisz notatkę na ten temat tutaj lub w zeszycie.

Uzupełnij

Ćwiczenie 5
Jaki jest nastrój wiersza? Jakie uczucia w tobie wywołuje? Zastanów się i zapisz notatkę na ten
temat tutaj lub w zeszycie.

Uzupełnij

Ćwiczenie 6
Pomyśl i powiedz, jakie dwa znaczenia ma w wierszu słowo narwany. Porównaj wyrażenie

narwany bez i narwany więzień. Jak je rozumiesz?
Ćwiczenie 7
Dopasuj podane tytuły do poszczególnych zwrotek wiersza „Rwanie bzu”.
1., 2., 3., 4., 5.

Numery zwrotek

Tytuły

1.
2.
3.
4.
5.
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 8
Grupa I Sposób zrywania bzu
Wypiszcie czasowniki z pierwszej zwrotki. Podkreślcie powtarzające się sylaby.
Zaznaczcie powtarzającą się spółgłoskę.
Sformułujcie wniosek, odpowiadając na pytania: Czemu służy powtarzanie tej samej
głoski i nagromadzenie czasowników nazywających ruch?
Grupa II Niespodziewana sytuacja
Na podstawie informacji zawartych w wierszu napiszcie krótką notatkę prasową pt. „Narwany
więzień”.
Grupa III Środki stylistyczne
Podajcie przykłady trzech środków stylistycznych użytych w wierszu.
Grupa IV Postać mówiąca
Zacytujcie wers, w którym ujawniają się uczucia postaci mówiącej. Opiszcie charakter tej
postaci.
Grupa V Nastrój
Opiszcie nastrój wiersza, cytując fragmenty tekstu.
Grupa VI Nowe słowa
Wypiszcie z wiersza „Rwanie bzu” wyrazy, które spotkać można w poezji, a nie w codziennej
rozmowie.

Pod wpływem emocji

licencja: CC 0

Ćwiczenie 1
Porozmawiajcie o tym, czy zdarzyło się wam zrobić coś pod wpływem emocji. Co to było?
Jakie emocje przeżywaliście i jakie były tego konsekwencje?
Ćwiczenie 2
Przez pół minuty zapisuj nazwy różnych emocji. Kto zapisze ich więcej w określonym czasie,
wygrywa.

Uzupełnij

Ćwiczenie 3
Przeczytaj fragment powieści Małgorzaty Musierowicz. Zwróć uwagę na to, jakie cechy
charakteru ma główna bohaterka. Możesz zaznaczyć odpowiednie fragmenty kolorami i robić
notatki.

Małgorzata Musierowicz

“

Jak Kuba Bogu...
Dopadła granicy posesji i przytaiła się za krzakiem bzu. Była całkiem
przemoczona, oczy zalewała jej woda spływająca z grzywki, sukienka
lepiła się do grzbietu.
Przez szum ulewy słyszała głosy braci Lisieckich. Nie mówili wiele.
Pies już nie wył, tylko piszczał cichutko. Ida rozchyliła gałęzie bzu
i wyjrzała wprost na ociekającą wodą, rozradowaną ﬁzjonomię
starszego z braci.
Co oni tam robią?
Rozchyliła gałęzie mocniej.
Szelest liści zwrócił uwagę chłopca. Czujnie uniósł głowę.
Z nagłą decyzją Ida runęła przez krzaki na wprost, zbierając na siebie
całą wilgoć z liści i gałązek.
– Ruda idzie! – wrzasnął przeraźliwy dyszkancik i w jednej chwili dwie
drobne ﬁgurki w pelerynach i kaloszkach pognały opętańczym
galopem przez trawnik sąsiedniej posesji ku przejściu na ulicę
Mickiewicza.
Ida usłyszała skowyt psa.
I jednocześnie pod swymi nogami ujrzała puszkę farby, pędzel i długą
smugę zieleni rozlaną na betonowej ścieżce.
Pies zawył.
Gdzież on był, u licha?
Ida przetarła oczy, rozejrzała się i serce jej zamarło. Lucyper czy nie
Lucyper?
Przywiązane do drzewa, bezsilnie zwisało drobne stworzenie, od stóp
do głów, od czubka nosa po cienki jak sznurek ogon, pokryte
jaskrawozieloną farbą.
Właściwie Ida rozpoznała Lucypera tylko po oczach.
W kilkanaście minut później zaryczana Ida i Basia, zaciskająca usta
w twardą linijkę, i nasępiony, groźny pan Paszkiet, (...) zgromadzili się
w łazience nad miednicą pełną jęczącego, zielonego nieszczęścia.
Lucyper był zszokowany – trząsł się, piszczał boleśnie, wyrywał się,
to znów popadał w apatyczny bezwład – i z pewnością bardzo źle

znosił kąpiel połączoną z szorowaniem.
– Och, jak mi żal tego biedaka – zapłakiwała się Ida, podając milczącej,
zajadłej Basi kubki z wodą. Bardzo ostrożnie, lecz ruchami pełnymi
stanowczości ręce staruszki przesuwały się wzdłuż grzbietu
Lucypera, zmywając z niego warstwę zielonej farby. Przygnębiony
pan Paszkiet przytrzymywał wyrywającego się zwierzaka. (...)
Czyszczenie Lucypera przeciągnęło się. Kiedy wreszcie zdjęto
z niego całą zieleń, został ponownie wykąpany, wysuszony i otulony
ręcznikiem.
– Teraz niech śpi – westchnął pan Paszkiet, wchodząc do gabinetu
i osuwając się w swój fotel. Deszcz już nie padał. Słychać było, jak na
drewnianą podłogę werandy spadają z głośnym stukiem ostatnie
krople z dziurawej rynny. W powietrzu unosiła się lekka mgiełka,
która przeniknęła na wskroś wilgotną sukienkę Idy. Już miała
przekręcić mosiężną klameczkę drzwi, kiedy nagły ruch za krzakami
bzu zwrócił jej uwagę.
Rozpoznała ciepły żółty kolor (...) pelerynek. Tak. Lisieccy wyleźli
z krzaków i robili przegląd terenu, na którym przed dwiema
godzinami zostawili swą oﬁarę i narzędzia zbrodni.
W Idę jakby diabeł wstąpił.
Przeleciała werandę, trawnik i pasmo krzaków z szybkością kuli
karabinowej, wyskoczyła na Lisieckich, zbiła z nóg młodszego, który
zaraz rozciągnął się na trawie, a starszemu wykręciła rękę. Trzymał
w niej pędzel ociekający farbą. Ida wyszarpnęła go z małej ręki, zaklęła
i z rozmachem przejechała po policzkach chłopca.
– No, co?! – zawrzeszczał, kiedy tylko złapał dech.
– Cicho mi bądź! – warknęła. – To tylko mały rewanż.
– Puść go!!! – krzyknął spod jej boku mniejszy Lisiecki i z całej siły
kopnął ją w kostkę.
– Au! – poderwała się Ida i machnęła pędzlem po czuprynie
mniejszego.
A potem straciła nad sobą panowanie. Kiedy po jakimś czasie
oprzytomniała, za jej plecami pan Paszkiet wydawał okrzyki zgrozy,

a przed nią pluł, kopał, gryzł i wyrywał się starszy Lisiecki
pomalowany na zielono.
– Wynocha! – zawołała Ida, powstrzymując się, by nie przylać na
dokładkę jednemu i drugiemu. – Bierzcie swoją farbę! I pamiętajcie,
żeby się trzymać z daleka od psa! Jak wy jemu, tak ja wam! Jasne?
– Coś ty zrobiła, dziewczyno! – załamał ręce pan Paszkiet, który nie
mogąc przedrzeć się przez krzewy, miał tylko okazję ujrzeć dwa
zielone potworki, ryczące wniebogłosy i oddalające się spiesznie
w stronę ulicy. – I gdzie twoja wiara w człowieka? Gdzie te wszystkie
teorie? Nie chciałbym cię martwić, ale ty chyba przeszłaś na system
represji.
– Proszę pana – odparła na to Ida Borejko, drżąc jak liść na wietrze
z zimna i zdenerwowania. – Stała się rzecz znacznie bardziej okropna,
niż się panu zdaje. Ja wiedziałam, że mi tego robić nie wolno. Ale,
proszę pana, sprawiło mi wielką satysfakcję, że im zachlastałam te
bezczelne gęby.
Pociągnęła nosem i wylazła zza bzu. Stanęła przed panem Paszkietem
mokra, chuda i ﬁoletowa z zimna.
– Gdybym mogła – powiedziała z mocą – zrobiłabym to jeszcze raz.
Oto, co czuję w tej chwili. I niech mi pan wierzy, dla mnie samej jest to
największą niespodzianką.
Małgorzata Musierowicz, Jak Kuba Bogu..., [w:] tejże, Ida sierpniowa, Łódź 2002, s. 96–98.

Ćwiczenie 4
Wypisz tutaj lub w zeszycie wszystkich bohaterów z tekstu.

Uzupełnij

Ćwiczenie 5
Dowolnym kolorem zaznacz w tekście te fragmenty, które opisują emocje bohaterów. Zwróć
uwagę na słownictwo.
Ćwiczenie 6
Zgromadźcie informacje, które będą wam potrzebne do napisania sprawozdania z wydarzenia
opisanego w tekście „Jak Kuba Bogu…”.
Grupa I
Zapiszcie informacje dotyczące okoliczności zdarzenia. Kiedy, gdzie i w jakich
okolicznościach rozgrywa się akcja?
Grupa II
Wypiszcie informacje dotyczące uczestników zdarzenia. Ilu bohaterów bierze udział
w wydarzeniach, kim są i jacy są?
Grupa III
Wypiszcie informacje dotyczące przyczyn i skutków zdarzenia. Co pchnęło Idę do
działania i co się stało później?
Grupa IV
Oceńcie sytuację przestawioną w opowiadaniu z punktu widzenia:
- Idy
- Pana Paszkieta
- Mamy Idy
- Mamy Lisieckich
- Lucypera.
Grupa V
Zacytujcie fragmenty tekstu, w których ujawniają się uczucia Idy: rozpacz, ciekawość, żal,
wściekłość, satysfakcja, zdenerwowanie.
Zacytujcie fragmenty, w których opisano zachowanie Lucypera. Nazwijcie jego uczucia.
Nazwijcie swoje uczucia, wywołane kolejnymi fragmentami tekstu.
Zaprezentujcie wyniki pracy na forum klasy.

Ćwiczenie 7
Które przysłowie najlepiej, twoim zdaniem, oddaje sens tekstu „Jak Kuba Bogu…”? Uzasadnij
swój wybór, zapisując notatkę tutaj lub w zeszycie.
Kto pod kim dołki kopie, ten sam w nie wpada.
Nie czyń drugiemu, co tobie niemiłe.
Jeśli wejdziesz między wrony, musisz krakać jak i one.
Cicha woda brzegi rwie.

Uzupełnij

Ćwiczenie 8
Niedługo po opisanym wydarzeniu do mamy Idy traﬁ mama Lisieckich. Wymyśl i zapisz
przebieg ich rozmowy.
Jeśli znasz treść książki pt. „Ida sierpniowa”, opowiedz, po co pani Lisiecka przyszła do pani
Borejko i co się dalej stało.

Uzupełnij

Czytaj i myśl

Tańczący derwisze
Vladimer Shioshvili, licencja: CC BY-SA 2.0

Ćwiczenie 1
Przyjrzyj się zdjęciu tańcących derwiszy. Co może wyrażać ten taniec? Zapisz swoje
spostrzeżenia tutaj lub w zeszycie.

Uzupełnij

“

Michel Piquemal

Dlaczego tutaj jestem?
Pewien derwisz przybył do bram raju w wieczór swojej śmierci.
Ogarnięty zachwytem i szaloną radością zapytał odźwiernego:
– Dlaczego tutaj jestem? Czy dlatego, że wiele się modliłem w ciągu
całego życia?
– Nie, nie... – odpowiedział mu odźwierny z uśmiechem.
– Czy to zatem dlatego, że wiele pościłem?

– Ależ skąd..., nie jesteś tutaj z żadnego z tych powodów.
– No to dlaczego znalazłem się tutaj?
– No cóż, powiem ci to. Pewnej zimowej, bardzo chłodnej nocy,
w Bagdadzie, przygarnąłeś małą opuszczoną kotkę i ogrzałeś ją pod
swoim płaszczem. I jesteś teraz u bram raju dlatego, że ulżyłeś jej
cierpieniom.
Michel Piquemal, Dlaczego tutaj jestem?, [w:] Michel Piquemal, Bajki ﬁlozoﬁczne, Warszawa 2004, s. 17.

Ćwiczenie 2
W każdym zadaniu zaznacz poprawną odpowiedź. Pamiętaj, że odpowiedź jest tylko jedna. Do
tekstu możesz zaglądać przez cały czas. Jeśli się pomylisz, spróbuj jeszcze raz.
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 3
Napisz swoje opowiadanie, w którym zawrzesz naukę dla twoich rówieśników.

Uzupełnij

Słuszne założenie

Postać Temidy z wagą symbolizuje sprawiedliwość sądów
licencja: CC 0

Ćwiczenie 1
Tutaj lub w zeszycie wypisz zanotuj swoje wybrane pragnienia. Które z nich są najważniejsze?

Uzupełnij

Ćwiczenie 2
W grupach porównajcie swoje notatki. Stwórzcie listę najbardziej popularnych życzeń.
Ćwiczenie 3
Przeczytaj opowieść o mądrym królu Salomonie. Zwróć uwagę na to, jakie były pragnienia
władcy.

“

Anna Kamieńska

Mądrość Salomona

Tysiąc dymów oﬁarnych poszło w niebo i zasnuło widnokrąg.
A Salomon usnął w namiocie przy trzasku ognia, w dymnym zapachu
palonego mięsa. (…)
I wtedy ukazał mu się Bóg. Jasność przemawiająca.
– Proś, o co tylko chcesz, dam ci.
Przez głowę Salomona przebiegło w jednej chwili wszystko, czego
pragnął w swoim krótkim życiu. Dziecinna zabawka. Miodowe
ciastko. Pierwszy mieczyk i sztylet. Pierwszy koń. Piękna dziewczyna
egipska o stu warkoczach. Królewska korona. Wszystko to zdobył
i otrzymał w darze. A teraz mały i bezradny – on tylko sam w głębi
duszy wie, jak bezradny – stoi pośrodku wielkiego ludu, którym ma
władać i który ma sądzić.
– Panie! Panie Boże! – rzekł Salomon. – Dałeś mi wszystko, czego
pragnąłem. A teraz tylko o jedno proszę, daj mi serce rozumne, aby
miało rozeznanie, co jest złe, a co dobre. Serce rozumne, abym mógł
sądzić Twój wielki lud.
– O dobrą rzecz prosisz. Nie żądasz dla siebie bogactw ani zwycięstw,
ani krwi nieprzyjaciół, ale prosisz o mądrość, bo będzie ci potrzebna
dla sądzenia ludu. Daję więc mądrość twemu sercu. Ale dlatego, żeś
żądał dobrej rzeczy, dam ci także bogactwa i sławę, i potęgę.
Zbudził się Salomon. Blask dnia uderzył w jego oczy. Wspomnienie
snu nie odchodziło. Przymknął powieki, ale pod powiekami widział
jeszcze ten inny blask, który wypełniał sen. (…)
Wszyscy siedzieli jeszcze przy wieczerzy, gdy oznajmiono królowi, że
przyszły do niego z miasta dwie kobiety.
Chcieliśmy je odprawić – skarżą się słudzy. – Ale wdarły się aż tutaj,
a kłócą się i jazgoczą.
– Czego chcą? – pyta Salomon.
– Aby król je rozsądził.
Kazał je wprowadzić Salomon. Królewska to rzecz sądzić. Królewski
obowiązek. Wieczerza może poczekać.
Stanęły przed królem. Obie zaczerwienione od gniewu, obie
z płonącymi oczami, z rękami gadatliwymi jak ich usta. Ledwie

skłoniły się do ziemi, już pierwsza napadła na króla:
– Panie mój, królu. Ja i ona mieszkałyśmy w jednym domu. U niej
w izbie urodziłam dziecko. A po trzech dniach i na nią przyszło
rozwiązanie i ona też urodziła. Byłyśmy razem i nie było w domu
nikogo oprócz nas dwóch. Obie miałyśmy synów. Syn tamtej kobiety
umarł w nocy. Przygniotła go we śnie. Wstała o północy, wzięła moje
dziecko, kiedy spałam, i położyła je koło siebie, a swojego syna
umarłego położyła przy mnie. Podnoszę się rano i chcę dać pierś
mojemu synkowi, a on nie żyje. Ale gdy mu się przyjrzałam, poznałam,
że to nie mój, nie ten, którego urodziłam.
– To nieprawda! Kłamiesz! – zawołała druga kobieta. – To twój syn
umarł, a mój żyje.
– Nie! – wrzeszczała pierwsza. – To mój żyje, a twój umarł.
– Nieprawda! – i porwały się obie za włosy.
Król kazał je rozdzielić.
– Jakże to jest? Ta mówi: mój syn żyje, a twój umarł. A tamta powiada:
Twój umarł, a mój żyje.
– Panie! – rzekł jeden ze sług. – Nie rozsądzisz tej sprawy. Kto im
dowiedzie kłamstwa? Trzeba je obie ukarać.
– Gdzie jest dziecko?
– Tu jest, panie.– Przynieś mi miecz.
– Masz, podziel dziecko na dwie części. Niech połowę dostanie jedna,
a połowę druga.
Wtedy jedna z kobiet padła królowi do nóg i objęła jego stopy.
– Proszę, panie, dajcie już jej dziecię, tylko nie zabijajcie go.
– A ty, co powiesz? – zwrócił się król do drugiej.
– Niech je rozdzielą, niech nie ma ani jedna, ani druga.
– Dajcie dziecko żywe tej, która przy mnie klęczy, bo jest matką –
rzekł Salomon.
Cisza zaległa królewską salę. Wielka cisza, jak ukaże się coś ze spraw
Bożych. A to zdumiała ludzi mądrość króla Salomona.
Anna Kamieńska, Mądrość Salomona, [w:] , Książka nad książkami, Warszawa 1988, s. 245.

Ćwiczenie 4
Jakie dary otrzymał Salomon? Zapisz je tutaj lub w zeszycie.

Uzupełnij

Ćwiczenie 5
Jakie cechy miał król Salomon? Zapisz je tutaj lub w zeszycie.

Uzupełnij

Ćwiczenie 6
Przygotujcie notatkę, w której uwzględnicie:
założenie, jakie przyjął król Salomon, by rozstrzygnąć spór między kobietami;
rozkaz, jaki wydał podwładnym;
decyzję, jaką podjął władca.

Uzupełnij

Ćwiczenie 7
Przygotujcie notatkę, w której opiszecie:
reakcję kobiet i podwładnych;
emocje: matek, zebranych, Salomona.
Ćwiczenie 8
Wykorzystując niektóre z podanych cząstek: roz-, na-, po-, wy-, za- , o-, pod- utwórz
czasowniki pochodne od słowa sądzić. Dopasuj je do odpowiednich znaczeń.
Wyjaśnienia

Wypełnione luki

wydać sąd; rozstrzygnąć spór
zarzucić coś komuś, pomówić kogoś o coś
przyznać wyrokiem sądowym
wydać sąd o kimś lub o czymś, ocenić kogoś
lub coś
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 9
Do mądrości Salomona odwołujemy się do dziś. Uzupełnij związek wyrazowy i przysłowie.
wyrok mądry i sprawiedliwy to wyrok
bez odpowiednich środków, nikt niczego nie stworzy
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Sąd Salomona
Nicolas Poussin, 1649, domena publiczna

Ćwiczenie 10
Opisz sytuację przedstawioną na obrazie „Sąd Salomona”. Uwzględnij postawę
przedstawionych postaci, ich gesty, mimikę oraz wyraz twarzy.

Uzupełnij

W planach na jutro

Richard Palmer, licencja: CC BY-SA 3.0

Ćwiczenie 1
Jakie masz plany na jutro albo na najbliższy weekend? Zapisz je tutaj lub w zeszycie.

Uzupełnij

Ćwiczenie 2
Z wiersza, z którym będziesz dziś pracować, usunięto powtarzający się przymiotnik. Odgadnij
brakujący wyraz (bez zaglądania do oryginalnego tekstu K. I. Gałczyńskiego).
Jutro popłyniemy daleko,
jeszcze dalej niż te obłoki,
pokłonimy się

brzegom,

odkryjemy

zatoki;

ryby znajdziemy w jeziorach,
gwiazdy złowimy w niebie,
popłyniemy daleko, daleko,
jak najdalej, jak najdalej przed siebie.

Starym borom

damy imię,
ptaki znajdziemy i wody,

posłuchamy, jak bije olbrzymie,
zielone serce przyrody.
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Poeta, którego już znasz z „Teatrzyku Zielona Gęś”, Konstanty Ildefons Gałczyński, wyjeżdżał
latem do leśniczówki Pranie nad Jeziorem Nidzkim na Mazurach. Tu powstało wiele jego
utworów m.in. „Kronika olsztyńska” i tu spędził ostatnie trzy lata swego życia. Obecnie
w Praniu znajduje się Muzeum K. I. Gałczyńskiego.

“

Konstanty Ildefons Gałczyński

Kronika olsztyńska
Jutro popłyniemy daleko,
jeszcze dalej niż te obłoki,
pokłonimy się nowym brzegom,
odkryjemy nowe zatoki;
nowe ryby znajdziemy w jeziorach,
nowe gwiazdy złowimy w niebie,

popłyniemy daleko, daleko,
jak najdalej, jak najdalej przed siebie.
Starym borom nowe damy imię,
nowe ptaki znajdziemy i wody,
posłuchamy, jak bije olbrzymie,
zielone serce przyrody.
Konstanty Ildefons Gałczyński, Kronika olsztyńska, [w:] , Wybór poezji, Wrocław 1982, s. 224.

Ćwiczenie 3
Zakreśl w wierszu dowolnym kolorem czasowniki w pierwszej osobie liczby mnogiej czasu
przyszłego. Następnie uzupełnij wniosek: Osoba mówiąca w wierszu wypowiada się
w imieniu…

Uzupełnij

Ćwiczenie 4
Wyjaśnij tytuł wiersza, odwołując się do elementów przyrody wymienionych w utworze oraz
notatce o K.I. Gałczyńskim.

Uzupełnij

Ćwiczenie 5
Znajdź w wierszu środki stylistyczne i nazwij je.

Uzupełnij

Ćwiczenie 6
Wyobraź sobie „jak bije olbrzymie, zielone serce przyrody” i przygotuj odpowiednią ścieżkę
dźwiękową albo narysuj swoje wyobrażenie.

Pojedyncze czy złożone – bez problemu określone

licencja: CC 0

Ćwiczenie 1
Zaznacz w cytowanych zdaniach orzeczenia.
czerwony 
„Już był w ogródku, już witał się z gąską”.
„Wtem chmura cienia chleb ziemi kraje ,/ Listek listkowi krople podaje / I mały
deszczyk poszedł ukośnie,/ Zapłakał chłopczyk żałośnie.
„ Patrzy , a tu aniołowie zebrali się i na coś czekają ”.
„ Fiknął kozła, plackiem spadł ,/ Skoczył , zawiał , zaszybował ,/ Świdrem w górę
zakołował / I przewrócił się , i wpadł / Na szumiący senny sad”.
„Ziemia się kręci / w sekrecie”.
„Kiedy nie miałem imienia, rozumiesz , biegałem tylko i najwyżej przeczuwałem to
czy owo na temat tego czy owego, a wydarzenia trzepotały wokół mnie”.
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Zapamiętaj!
Zdanie pojedyncze to zdanie, które zawiera jedno orzeczenie, np. Prometeusz stworzył

człowieka.

Zdanie złożone zawiera więcej niż jedno orzeczenie, np. Odyseusz myślał*, że za kilka
tygodni* wróci do domu.
W zdaniu złożonym można wydzielić zdania składowe, czyli zdania pojedyncze,
z których zostało utworzone zdanie złożone, np. (1)Odyseusz myślał*, (2)że za kilka
tygodni* wróci do domu.
W zdaniu złożonym jest tyle zdań składowych, ile orzeczeń.
Ćwiczenie 2
Połącz podane pary zdań pojedynczych w jedno zdanie złożone. Wykorzystaj wybrane spójniki
spośród podanych: albo, i, więc, ale, lub, dlatego, lecz.
1. Wygrasz. Przegrasz.
2. Wziąłem lekarstwa. Szybko wyzdrowieję.
3. Dostałam gitarę. Nie gram na niej.
4. Idą ulicą. Oglądają wystawy sklepowe.
5. Denerwujemy się. Musimy czekać.

Uzupełnij

Ćwiczenie 3
Tutaj lub w zeszycie ułóż zdania złożone, wykorzystując podane słowa: ponieważ, żeby, który,
kiedy, że.

Uzupełnij

Ćwiczenie 4
Ułóżcie przysłowia. Wyjaśnijcie ich znaczenie. Zastanówcie się, w jakiej sytuacji można ich
użyć.
Nosił wilk razy kilka,

matkę po sercu głaszcze.

Dwa razy daje,

od miecza ginie.

Kto dziecko chwali,

a w sobotę łeb ucięli.

Pies szczeka,

ponieśli i wilka.

Czym skorupka za młodu nasiąknie,

kto szybko daje.

Indyk myślał o niedzieli,

tym na starość trąci.

Kto mieczem wojuje,

karawana idzie dalej.

Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Zapamiętaj!
Zdania składowe mogą być wobec siebie w stosunku współrzędności, gdy nie określają
się wzajemnie, np. Świeci słońce i pada deszcz. Takie zdania nazywamy złożonymi
współrzędnie.
Zdania składowe są wówczas połączone spójnikami: i, oraz, a, ani, ni; albo, lub, czy, bądź;
a, ale, lecz, jednak, zaś; więc, toteż, dlatego, albo bezspójnikowo.
Zdania składowe mogą też być wobec siebie w stosunku nadrzędno‐podrzędnym, kiedy
jedno ze zdań określa drugie, np. Śpieszę się, bo zaraz mam pociąg.
Takie zdania nazywamy złożonymi podrzędnie. Zdania składowe są wówczas połączone
spójnikami: ponieważ, że, żeby, bo, jeśli, aby itp., lub zaimkami, np.: który, kiedy, ile, gdzie,
tym, kto.

Ćwiczenie 5
W podanych zdaniach złożonych podrzędnie zaznacz żółtym kolorem zdanie nadrzędne
(określane). W zdaniach złożonych współrzędnie na ﬁoletowo oznacz łączący zdania składowe
spójnik.
żółty 

ﬁoletowy 

Poszedł do apteki , bo chciał kupić lekarstwo.
Poczułem straszny głód , kiedy się obudziłem.
Umówiłem się, więc cierpliwie czekałem.
Dzisiaj na matematyce strasznie się denerwowaliśmy , bo pisaliśmy trudną klasówkę.
Po prostu powiedz jej , o której przychodzisz ze szkoły.
Historii uczy nas pani , która świetnie opowiada o przeszłości.
Zdawałem egzamin, ale nie mam nadziei.
Zbieraj grzyby z dorosłymi , jeśli nie chcesz zebrać muchomorów.
Uczysz się czy idziesz na podwórko?
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 6
Uzupełnij zdania, odpowiadając na pytania umieszczone w nawiasach tak, aby powstały
wypowiedzenia złożone podrzędnie. Zapisz je tu lub w zeszycie.
1. Nie odrobiłem lekcji, (dlaczego?).
2. Marek czekał na kolegę, (jakiego?).
3. Codziennie opowiadała nam, (o czym?).
4. Mecz wygra ten, (kto?).
5. Okazało się, (co?).
6. Poszliśmy tam, (gdzie?).
7. (Kiedy?), gram na komputerze.
8. (Mimo co?), chodził boso.

Uzupełnij

Przecinek, kropka, myślnik, wykrzyknik,
pytajnik... – co krok

Część zbroi samuraja
licencja: CC 0

Ćwiczenie 1
Przepisz poprawnie podane zdania tutaj lub w zeszycie. Oddziel wyrazy i wstaw znaki
interpunkcyjne.
kotymająbursztynowezielonelubniebieskieoczy
lisyżywiąsiędrobnymigryzoniamiptakamiżabamiowadamipadlinąatakżeowocamileśnymi
wydrymajągęstąlśniącąprzylegającądociałasierść
potężnabudowaciałaogromneuszytrąbaorazciosyróżniąsłoniaodinnychssaków
mrówkojadyzjadająmrówkiitermityniekiedyteżinneowadyatakżelarwychrząszczy

Uzupełnij

Zapamiętaj!
W zdaniu pojedynczym przecinek stawiamy między częściami zdania jednego typu,
które nie są połączone żadnym spójnikiem lub połączone spójnikami: ale, lecz, jednak, a,

więc, toteż, dlatego, np.:
Nasza drużyna rozgrywała mecze w poniedziałki**,** środy i piątki.
W jaskini smoka lśniły brylanty**,** szmaragdy**,** rubiny.
Królowa Narnii czekała na czworo dzieci: Piotra**,** Zuzannę**,** Edmunda**,** Łucję.
Pamiętaj! Nigdy nie oddzielaj przecinkami związków zdania: podmiotu od orzeczenia,
przydawki od podmiotu, okolicznika od czasownika itp.
Jeśli jakiekolwiek wyrazy (także spójniki, przed którymi nie stawiamy przecinka)
powtarzają się, to powtórzenia trzeba oddzielić przecinkiem, np.:

Dawno, dawno temu żył sobie król i królowa**,** i królewna**,** i rycerz**,** i smok.
Zapamiętaj!

Nie stawiamy przecinków przed spójnikami: ani, ni, i, oraz, albo, lub, czy, bądź.
Ćwiczenie 2
Przepisz podane zdania tutaj lub w zeszycie, uzupełniając je w odpowiednich miejscach
przecinkami.
1. Na stole i na krzesłach i na półkach i na podłodze rozciągała się pajęczyna.
2. Będę pisała wiersze albo pamiętniki albo opowiadania.
3. Nie przyniosłeś ani ołówka ani zeszytu ani nawet brudnopisu.
4. W kolejce czekały całe stosy papierów i dokumentów i zdjęć do posegregowania.
5. Ludzie pracowali na polu lub w oborze lub w stodole.

Uzupełnij

Ćwiczenie 3
Uzupełnij tabelę wiadomościami o znakach przestankowych.
Symbol

Nazwa

Funkcja
kończy zdania
oddziela równorzędne części
w zdaniu
poprzedza wyliczanie lub
cytat

:

wskazuje na silne uczucia
(gniew, radość)
oznacza pytanie
„”

oddziela cytat

()

oddziela uzupełnienie
wielokropek

Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

oznacza niedokończoną
wypowiedź

Ćwiczenie 4
Uzupełnij podany tekst znakami przestankowymi.
Po długim i bohaterskim życiu waleczny samuraj dotarł na tamten świat i został skierowany
do raju

Był to człowiek bardzo ciekawski

zapytał więc

czy może rzucić okiem także na piekło
Anioł spełnił jego prośbę i zaprowadził go do piekła
Znaleźli się w ogromnym salonie

którego środek zajmował stół zastawiony

obﬁcie różnymi potrawami i kuszącymi smakołykami
stołu biesiadnicy byli wychudzeni

Lecz siedzący wokół

bladzi i tak przypominali szkielety

że aż litość brała
– Jak to możliwe

zapytał samuraj swego przewodnika
Przecież mają tutaj tyle darów Bożych

– Widzisz

każdy dostaje dwie pałeczki

jedzenia zamiast sztućców

które mają służyć do

Sęk w tym

że te pałeczki mają

ponad metr długości i trzeba je koniecznie trzymać za sam koniec

Jedynie

w ten sposób można wkładać sobie jedzenie do ust
Samuraj zadrżał
tych biedaków

bo zobaczył

jak straszliwa kara dotknęła

którzy mimo wszelkich starań nie mogli włożyć do ust ani

okruszynki
Nie chciał widzieć już nic więcej i poprosił

Tam czekała go niespodzianka

by szybko wrócili do raju

Raj był salonem identycznym jak piekło

Wokół takiego samego stołu tłoczyło się również wielu ludzi

a smakowite

potrawy tak samo wspaniale wyglądały
Nie były to jedyne podobieństwa
metrowe pałeczki

wszyscy biesiadnicy mieli identyczne
które należało uchwycić za koniec

by

donieść jedzenie do ust
Istniała jedyna różnica

tutaj ludzie siedzący wokół stołu byli pełni radości

i wyglądali na dobrze odżywionych
– Jak to możliwe

zapytał samuraj

Anioł uśmiechnął się i wyjaśnił
– W piekle każdy stara się nabrać jedzenie i włożyć je do własnych ust
ponieważ przez całe życie myślał o sobie
każdy chwyta pokarm pałeczkami

Tutaj jest inaczej
a potem niesie go do ust sąsiada

siedzącego naprzeciwko
Raj i piekło są w twoich rękach

Już dzisiaj

Ćwiczenie 5
Tutaj lub w zeszycie zapisz tekst dyktanda dla swojej klasy. Pamiętaj, że głównym celem
dyktanda ma być ćwiczenie poprawności stawiania znaków interpunkcyjnych w zdaniach
złożonych.

Uzupełnij

Rozkazuj, proś, życz sobie

Dyliżans
licencja: CC 0

Ćwiczenie 1
W poniższym tekście zamień czasowniki w bezokoliczniku na 2. os. lp. trybu rozkazującego.
Napad na dyliżans
Napadając na dyliżans, zawsze (ścigać)

go, zachowując odpowiednią

odległość, a w najgorszym razie (galopować)

po obu jego stronach, tak żeby

stanowić jak najlepszy cel. W żadnym razie (nie wyprzedzać)
(ściągać)

dyliżansu.

w tym celu wodze mustangom, które są, jak wiadomo, znacznie

szybsze od koni pociągowych. Nigdy (nie blokować)

dyliżansowi drogi dużą

grupą, musiałby bowiem natychmiast się zatrzymać.

Napad na samotną farmę lub obwarowany wozami obóz
Nigdy (nie napadać)
(trzymać się)

nocą, kiedy koloniści niczego się nie spodziewają.
zasady, że Indianin dokonuje napadu wyłącznie w świetle dnia.

(nie szczędzić)

gardła i (ujawniać)

głosem kojota swoją

pozycję. Kiedy jakiś biały wyda okrzyk kojota, natychmiast (podnieść)
głowę, żeby stanowiła dogodny cel. [...]

Inne przypadki
W razie ataku na wioskę indiańską (opuszczać)
a następnie (biegać)

w popłochu namioty,

we wszystkie strony, próbując dotrzeć do broni, którą

poprzednio umieściło się w trudno dostępnych miejscach. Kiedy przejeżdża pociąg, (upewnić
się)

, czy jest w nim łowca indiańskich skalpów, a następnie (pędzić)
konno obok wagonów, wymachując strzelbami i wydając powitalne okrzyki.

/Na podstawie: Umberto Eco, Zapiski na pudełku od zapałek/
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Zapamiętaj!

Źródło: a. nn., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 2
Podane czasowniki wpisz w odpowiednie miejsca. Objaśnij znaczenia powstałych związków
wyrazowych.
2. os. lp. -

głowy

3. os. lp. -

nosa na kwintę

1. os. lm. -

gruszek w popiele

2. os. lm. -

węża w kieszeni

3. os. lm. -

dziury w brzuchu

nie zasypujmy

niech nie wiercą

nie miejcie

niech nie spuszcza

nie trać

Ćwiczenie 3
Z poniższego fragmentu wypisanego ze słownika ortograﬁcznego języka polskiego wynotuj
tutaj lub w zeszycie formę 2. os. lp. trybu rozkazującego.
chodzić ndk Via , chodzę, chodzisz, chodź, chodził
oświetlić dk Via , ~lę, ~lisz, oświetl, ~lił, ~lony
wziąć dk Xc, wezmę, weźmiesz, weź, wziął, wzięła, wzięli, wzięty, wziąwszy
jeździć ndk Via , jeżdżę, jeździsz, jeźdź, jeździł
ssać ndk IX, ssę, ssiesz, ssij, ssał, ssany
zdjąć dk Xc, zdejmę, zdejmiesz, zdejmij, zdjął, zdjęła, zdjęli, zdjęty, zdjąwszy

Ćwiczenie 4
Zaproponuj prośby i rozkazy, w których użyjesz czasowników w trybie rozkazującym
z poprzedniego ćwiczenia. Zapisz je tutaj lub w zeszycie. Zastanów się i powiedz, co świadczy
o tym, że dane wypowiedzenie jest prośbą, a nie rozkazem

Ćwiczenie 5
Utwórz poprawne formy trybu rozkazującego od podanych czasowników i wpisz je do
diagramu, a dowiesz się, jak inaczej można nazwać tryb rozkazujący.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
1. zwrócić 2. os. lp.
2. pożyczyć 2. os. lm.
3. włączyć 1. os. lm.
4. kupić 1. os. lm.
5. wstać 2. os. lp.
6. jechać 1. os. lm.
7. ciągnąć 2. os. lp.
8. ponieść 2. os. lp.
9. czekać 2. os. lm.
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 6
Znajdźcie w gazecie trzy reklamy, w których użyto czasowników w trybie rozkazującym.
Zastanówcie się, dlaczego zastosowano właśnie taką formę. Porozmawiajcie w klasie na temat
funkcji trybu rozkazującego w reklamie. Sformułujcie wspólny wniosek.

Ćwiczenie 7
Zaproponujcie hasło reklamowe, w którym wykorzystacie czasowniki w trybie rozkazującym.

