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Lekcja 1 

1. Zapisz temat lekcji: 

Temat: Ci nieznośni bogowie olimpijscy. 

2. Przeczytaj tekst na str. 206-207. 

3. Uzupełnij kartę pracy (dołączoną na dole strony). Informacje o 
bogach znajdziesz w przeczytanym tekście. (Jeśli nie możesz 
wydrukować karty przepisz odpowiedzi do zeszytu) 

 

Lekcja 2 

1. Zapisz temat lekcji: 

Temat: Przecinek w zdaniu pojedynczym. 

2. Przeczytaj tabelkę ze str. 220 i zapoznaj się zasadami stawiania 
przecinka. 

3. Wykonaj w zeszycie ćw. 1 i 2 ze strony 221. 

 

Lekcja 3 

1. Zapisz temat lekcji: 

Temat: Pisownia wyrazów z ch i h. 

2. Przeczytaj dokładnie i ze zrozumieniem zasady pisowni wyrazów z 
ch i h ze str. 238. 

3. Wykonaj zad. 1 i 3 ze str. 238- 239 w zeszycie. 

 

 

 

 



2. Uzupełnij treść notatki podanymi w ramce wyrazami w odpowiedniej formie. 
 
 
 
 
 
 
 

Starożytni Grecy wierzyli, że panem wszystkich bogów był gromowładny ____________. 

Jego żona miała na imię ____________.  

Pan nieba i ziemi miał dwóch braci: Hadesa, władcę _____________________________, 

oraz _____________________, panującego nad morzami i oceanami, przedstawianego często  

z ____________________ w dłoni.  

Grecy oddawali również cześć ________________ – bogini _______________ i pór roku.  

Równie mocno cenili waleczną i mądrą ______________, która – jak mówi mit – wyskoczyła  

z głowy Zeusa. Nieco mniej natomiast poważali rozmiłowanego w bitwach _____________ – 

boga wojny.  

Starożytni modlili się także do kochającego sztukę _____________________, opiekuna 

dziewięciu muz. Nie zapominali ponadto o jego bliźniaczce __________________ – bogini 

łowów. Uwielbiali też ____________________ – boginię miłości i piękna, która narodziła się  

z morskiej piany. 

Warto pamiętać o boskim posłańcu – ______________________. Ten szybkonogi bożek 

był patronem __________________________________________.  

 
3. Połącz imiona bóstw z nazwami przypisywanych im cech charakteru. 
 

Zeus •  •   ponurość 

Ares •  •   okrucieństwo 

Hera •  •   mądrość 

Atena •  •   zazdrość 

Hades •  •   władczość 

 
 
 
 
 
 

 

Hera, Demeter, Posejdon, Atena, kupcy  
i złodzieje, urodzaj, Apollo, kraina umarłych,  

Afrodyta, Zeus, Ares, Artemida, Hermes, trójząb 


