Język polski
Klasy 5 (5a, 5b, 5c)
Oprac. – Katarzyna Koziorowska

UWAGA: Wszystkie zadania i ćwiczenia wykonujemy w zeszycie od języka polskiego.

MITOLOGIA

Quiz wiedzy o mitach dla kl. V.
1.Odpowiedz w zeszycie na poniższe pytania:
a) Na początku był Chaos, z którego wyłoniła się pierwsza para bogów (według starożytnych
bogów).
Podaj ich imiona ...........................................................................................................................

b) Jak nazywali się rodzice Zeusa? ..............................................................................................
c)Najgłębsza i najciemniejsza część podziemnego królestwa to .................................................
2. Dopisz imię opiekuńczego bóstwa.
a) bogini ciemności

- ........................................

b) posłaniec bogów

- ........................................

c) bóg słońca

- ........................................

d) bogini ogniska domowego - ........................................

3. Podaj imiona mitologicznych postaci:
a) Gdy wraca do męża, zamiera życie na ziemi.

– ……….............................

b) Bóg mórz i oceanów

– .........................................

c) Przewoził zmarłych przez rzekę Styks

– …......................................

d) Nimfa bez wzajemności zakocha w Narcyzie

– ……..................................

4. Podaj znaczenie związków frazeologicznych:
a) stajnia Augiasza

– ……….....................................

b) nić Ariadny

– .................................................

c) pięta Achillesa

– .................................................

d) syzyfowa praca

– .................................................

2. Zeus planuje spotkanie na górze Olimp. Zredaguj treść zaproszenia, które Hermes zaniesie
wszystkim bogom. W zaproszeniu napisz, z jakiej okazji będzie to spotkanie. Zaproszenie
wykonaj na ozdobnej kartce. Pamiętaj o uwzględnieniu w treści zaproszenia miejsca, czasu,
napisz również do kogo jest kierowane.
Uwaga, jeśli wykonasz zaproszenie,
przynieś je po przerwie do szkoły.
Zostanie ono ocenione na dodatkową ocenę 
3.Uzupełnij tekst odpowiednimi wyrazami.
a) Według wierzeń starożytnych Greków siedzibą bogów była góra ………………. . Często
urządzano tam uczty, na których podawano ………………………………, dające
nieśmiertelność. Bogowie częściowo byli podobni do ludzi, byli kłótliwi, kochali i cierpieli.
Od ziemskich mieszkańców odróżniały ich jednak niezwykłe………………………. , władali

różnymi dziedzinami, np. Posejdon był bogiem ………………………………., Demeter
boginią

……………………………………………..,

a

Aresa

nazywano

bogiem

………………………………
b)Według wierzeń starożytnych Greków świat wyłonił się z ……………………… Pierwszą
parą bogów byli Uranos i Gaja, czyli ……………………… . Wierzono również, że po
śmierci dusze trafiają do ………………………….., czyli podziemnego królestwa Hadesa.
Przepływa tamtędy rzeka ……………………… Pojawia się tam przewoźnik dusz
………………….. , któremu towarzyszysz trójgłowy pies …………………………….
c) Bohaterami mitów greckich są ……………… i ………………. Zbiór mitów nazywamy
…………………………….. Mity wyjaśniają wiele kwestii nurtujących człowieka od
wieków, np. mit pt. „Demeter i Kora” wyjaśnia powstanie………………………………….
Mity mają wiele wersji, najpopularniejsze to mity greckie i …………………………… .
Autorem „Mitologii” jest …………………………………….

d)

Bogowie

często

gniewali

się

na

ludzi,

aby ich

obłaskawić

składano

im

……………………… Zeus, gdy się zezłościł, ciskał …………………………….., a Posejdon
wywoływał

na

morzach

i

oceanach

……………………....,

wymachując

swoim

…………………………… Ale byli też bogowie łagodni i żyjący z ludźmi w dobrych
relacjach, jak bogini ………………………………….., która nauczyła ludzi uprawiać oliwki
i przekazała im swoją wielka mądrość, czy Hestia, która opiekowała się domowym
…………………………….. .

Powodzenia 

