
Język polski – kontakt do nauczyciela iwkasek@o2.pl lub Messenger 

 

Poniedziałek –  Wtorek,  25 i 26  maja  2020 r.  

Temat: Różne rodzaje podmiotu – usystematyzowanie wiadomości.  

W ubiegłym tygodniu poznawaliśmy różne rodzaje podmiotu, a także zdanie bezpodmiotowe. Poniżej 

znajdują się linki, które już oglądaliście , w celu utrwalenia wiadomości powtórzcie jeszcze raz! To 

ważny temat, na pewno wrócimy do niego, gdy tylko się spotkamy!  

https://www.youtube.com/watch?v=_DUycWhC3_E 

https://www.youtube.com/watch?v=TsrBfkD3ZNQ 

W ramach powtórzenia i sprawdzenia wiedzy uzupełnijcie zeszyt ćwiczeń s. 145 – 150.  

Zróbcie zdjęcia i prześlijcie we wtorek  do sprawdzenia.  

 

Środa  - 27 maja 2020 r.  

Temat: Dlaczego Bogowie ukarali Syzyfa? 

Przeczytajcie mit o Syzyfie s. 171. To ważny tekst, bo pełno w literaturze odniesień właśnie do 

niego, musicie znać tę postać.  Wykonaj na podstawie tekstu kartę pracy.  

 

KARTA PRACY  - „Syzyf”  

1. Spośród bogów wskazanych w ramce wybierz tych, którzy występują 

w micie o Syzyfie, i napisz, z jakim wydarzeniem w historii tego bohatera 

wiąże się wybrana przez ciebie postać 

 Zeus, Tanatos, Demeter, Hermes, Hades, Atena, Posejdon, Hera 

2.  Do podanych epitetów dopasuj nazwę właściwego boga greckiego.  

a) gromowładny – ...................................,  

b) wiatronogi – .....................................,  

c) czarnoskrzydły – 

3. Podaj przykłady dwóch czynności lub działań, które w twojej ocenie 

zasługują na miano syzyfowej pracy( odnosząc się do tekstu syzyfowa 

praca – to praca daremna, bez końca, nie przynosząca efektów, 

bezsensowna).  Uzasadnij swój wybór. 

4. Wyjaśnij podane frazeologizmy wywodzące się z mitologii.  

a) chimeryczny charakter –  

b) woda letejska –  

c) kasandryczne wizje – 

d) strzała Amora –  
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e) jabłko niezgody –  

f) pięta Achillesa –  

(skorzystaj z różnych źródeł)  

5. Uzupełnij zdania nazwami miast, krain i miejsc występujących w micie o 

Syzyfie.  

 

Syzyf był władcą ............................... . Syzyf był zapraszany przez bogów 

na uczty organizowane na ............................... . Podziemne królestwo 

znajdowało się w ................................... . Rzeka w królestwie podziemi to 

................................... . ................................... , ................................... , 

................................... to krainy geograficzne, które zostały dotknięte 

przez boga śmierci Tanatosa. 

 

Prześlijcie  zadania do oceny.  

 

Czwartek –  Piątek 28 i 29 maja 2020 r.  

Temat: Młodzi archeolodzy,  na start!  

Przeczytaj dokładnie tekst ze strony 175. Czy wiesz kim jest archeolog? Jeśli nie, sprawdź to.  

Przeczytaj także wiadomości z żółtej wkładki o Troi na stronie 178.  

Napisz pod tematem odpowiedzi na pytania: 

1. Kim był Heinrich Schliemann? 

2. Na czym polega praca archeologa? Wyszukaj w tekście jak wyglądały takie prace  za 

czasów Schliemanna? Zapisz.  

 

 

Wymyśl i napisz fantastyczną historię o spotkaniu postaci znanej z mitologii. 

Mogłeś/mogłaś  przenieść się do mitologicznych czasów. Jak i kogo spotkałeś/-łaś  

to już kwestia twojej wyobraźni. Opowiadanie twoje musi jednak dowodzić, że 

znasz historię mitologiczną,  o której piszesz. Pamiętaj, że każda praca ma 

trójdzielną budowę (wskazówki s. 177, tam jest plan pracy). Nadaj swojej historii 

tytuł. 

Jeśli możesz, potrafisz i dasz radę – napisz na komputerze i prześlij w dokumencie 

tekstowym, jeśli nie masz takiej możliwości, pisz w zeszycie, wyraźnie, czytelnie i prześlij 

do sprawdzenia. Czekam na Wasze prace do soboty – najpóźniej!  

Powodzenia!  

 

 


