
Zestaw ćwiczeń nr 13 do czytania ze zrozumieniem tekstu Mit o stworzeniu świata 

  

Ćwiczenie 1.  Układanie wyrazów z rozsypanek sylabowych.  

  

 a)      przes – nów      przestrzeń 

   sy – dzić      synów 

                 rzą – trzeń     rządzić 

     

         

       b)  cyk – ro – na     cyklopów 

cu – lo – dził    cudowna 

           u – dow – pów      urodził 

    

 

 

Ćwiczenie 2. Uważne czytanie opowiadania.  

 

Mit o stworzeniu świata 

Na początku była wielka przestrzeń zwana Chaosem. Z niego wyłoniły się dwa 

potężne bóstwa: Uranos - Niebo i Gaja - Ziemia. Była to pierwsza para małżeńska, która dała 

początek wielkim rodom tytanów, cyklopów i sturękich. Ojciec nienawidził swych dzieci, 

ponieważ były szkaradne i okrutne, bał się ich, dlatego każde nowo narodzone strącał 

w bezdenną otchłań Tartaru, gdzie słychać było jęki i pokrzykiwania potępionych istot. Gaja 

z boleścią wsłuchiwała się w dobiegające z podziemi pełne cierpienia głosy swoich synów, 

postanowiła uknuć spisek przeciwko mężowi. Namówiła najmłodszego z synów - Kronosa, 

aby zaczaił się na ojca, okaleczył go i strącił z tronu. Kronos tak uczynił i wkrótce zaczął 

rządzić światem. Podobnie jak ojciec, Kronos obawiał się utraty władzy, dlatego swoich braci 

pozostawił w otchłaniach Tartaru, a każde swe narodzone dziecko połykał. Kiedy urodził się 

Dzeus, Rea, zamiast dziecka, dała swemu mężowi do połknięcia kamień. Niemowlę natomiast 

wykąpała i oddała pod opiekę nimf górskich. Dzeus był karmiony przez kozę Amalteę. Stała 

się ona później jego wielką przyjaciółką. Kiedy podrósł, postanowił stoczyć walkę 

ze znienawidzonym ojcem. Namówił matkę, by dała Kronosowi środek na wymioty i w ten 

sposób z wnętrza okrutnego boga wyskoczyło połknięte potomstwo: Hades, Posejdon, Hera, 

Demeter i Hestia. W dalszej kolejności Dzeus walczył z Kronosem, a przed śmiercią 
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uratowała go cudowna tarcza, wykonana ze skóry kozy Amaltei, zwana egidą. W końcu 

zasiadł na Olimpie, który stał się główną siedzibą bogów. W razie zagrożenia Dzeus 

posługiwał się piorunami, które rzucał na ziemię, wyrażając swoje niezadowolenie.  

 

Ćwiczenie 3. Czytanie ze zrozumieniem (wyrazy alternatywne).  

 

Mit o stworzeniu świata 

Na początku była wielka przestrzeń/dziura zwana Chaosem. Z niego wyłoniły się dwa 

potężne bóstwa: Uranos - Niebo i Gaja - Ziemia. Była to pierwsza para małżeńska, która dała 

początek wielkim rodom tytanów, centaurów/cyklopów i sturękich. Ojciec nienawidził swych 

dzieci, ponieważ były szkaradne i okrutne, bał się ich, dlatego każde nowo narodzone strącał 

w bezdenną otchłań Tartaru, gdzie słychać było jęki i pokrzykiwania potępionych istot. Gaja 

z boleścią wsłuchiwała się w dobiegające z podziemi pełne cierpienia głosy swoich 

synów/córek, postanowiła uknuć spisek przeciwko mężowi. Namówiła najmłodszego z synów 

- Kronosa, aby zaczaił się na ojca, okaleczył go i strącił z tronu. Kronos tak uczynił i wkrótce 

zaczął władać/rządzić światem. Podobnie jak ojciec, Kronos obawiał się utraty władzy, 

dlatego swoich braci pozostawił w otchłaniach Tartaru, a każde swe narodzone dziecko 

połykał. Kiedy urodził się/zmarł Dzeus, Rea, zamiast dziecka, dała swemu mężowi do 

połknięcia kamień. Niemowlę natomiast wykąpała i oddała pod opiekę nimf górskich. Dzeus 

był karmiony przez kozę Amalteę. Stała się ona później jego wielką przyjaciółką. Kiedy 

podrósł, postanowił stoczyć walkę ze znienawidzonym ojcem. Namówił matkę, by dała 

Kronosowi środek na wymioty i w ten sposób z wnętrza okrutnego boga wyskoczyło 

połknięte potomstwo: Hades, Posejdon, Hera, Demeter i Hestia. W dalszej kolejności Dzeus 

walczył z Kronosem, a przed śmiercią uratowała go magiczna/cudowna tarcza, wykonana ze 

skóry kozy Amaltei, zwana egidą. W końcu zasiadł na Olimpie, który stał się główną siedzibą 

bogów. W razie zagrożenia Dzeus posługiwał się piorunami, które rzucał na ziemię, wyrażają 

swoje niezadowolenie.  

 

Ćwiczenie 4. Uzupełnianie tekstu z lukami.  

  

Mit o stworzeniu świata 

Na początku była wielka ............................................. zwana Chaosem. Z niego 

wyłoniły się dwa potężne bóstwa: Uranos - Niebo i Gaja - Ziemia. Była to pierwsza para 

małżeńska, która dała początek wielkim rodom tytanów, ...................................... i sturękich. 

Ojciec nienawidził swych dzieci, ponieważ były szkaradne i okrutne, bał się ich, dlatego 
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każde nowo narodzone strącał w bezdenną otchłań Tartaru, gdzie słychać było jęki 

i pokrzykiwania potępionych istot. Gaja z boleścią wsłuchiwała się w dobiegające z podziemi 

pełne cierpienia głosy swoich ..................................., postanowiła uknuć spisek przeciwko 

mężowi. Namówiła najmłodszego z synów - Kronosa, aby zaczaił się na ojca, okaleczył go 

i strącił z tronu. Kronos tak uczynił i wkrótce zaczął .................................... światem. 

Podobnie jak ojciec, Kronos obawiał się utraty władzy, dlatego swoich braci pozostawił 

w otchłaniach Tartaru, a każde swe narodzone dziecko połykał. Kiedy ................................. 

się Dzeus, Rea, zamiast dziecka, dała swemu mężowi do połknięcia kamień. Niemowlę 

natomiast wykąpała i oddała pod opiekę nimf górskich. Dzeus był karmiony przez kozę 

Amalteę. Stała się ona później jego wielką przyjaciółką. Kiedy podrósł, postanowił stoczyć 

walkę ze znienawidzonym ojcem. Namówił matkę, by dała Kronosowi środek na wymioty i w 

ten sposób z wnętrza okrutnego boga wyskoczyło połknięte potomstwo: Hades, Posejdon, 

Hera, Demeter i Hestia. W dalszej kolejności Dzeus walczył z Kronosem, a przed śmiercią 

uratowała go .................................... tarcza, wykonana ze skóry kozy Amaltei, zwana egidą. 

W końcu zasiadł na Olimpie, który stał się główną siedzibą bogów. W razie zagrożenia Dzeus 

posługiwał się piorunami, które rzucał na ziemię, wyrażając swoje niezadowolenie.  

 

Ćwiczenie 5. Omówienie opowiadania i formułowanie wniosków.  

  

1) Co jest tematem powyższego mitu? 

2) Kto wyłonił się z Chaosu? 

3) Czym był Chaos? 

4) Czym był Tartar? 

5) Czyim synem był Kronos? 

6) Jakie imiona nosiły siostry Zeusa? 

7) Jaką rolę w życiu Zeusa odegrała koza Amaltea? 

8) Dlaczego Kronos połykał swoje dzieci? 

 

Ćwiczenie 6. Ortograficzno-gramatyczne.  

  

 

1) Wypisz z tekstu po jednym przykładzie: 

  

a. rzeczownika –.............................................................. 

b. przymiotnika –............................................................. 

c. liczebnika –.................................................................. 

d. zaimka –....................................................................... 

e. czasownika – ............................................................... 

 

 

 

 

https://opracowania.pl/slowniki/slownik-bohaterow-literackich-gimnazjum/84399-posejdon
https://opracowania.pl/slowniki/slownik-bohaterow-literackich-liceum/81696-demeter
https://opracowania.pl/slowniki/slownik-symboli-literackich/101684-tarcza


2) Określ formę gramatyczną podanych części mowy: 

a. (z)  boleścią – .............................................................................(przypadek, liczba, rodzaj) 

 

b. postanowił – ........................................................................................................................ 

(osoba, liczba, rodzaj, czas, aspekt, tryb) 

 

c. pierwsza para – ..................................................................................................................... 

(przypadek, rodzaj) 

 

d. okrutnego boga – .................................................................................................................. 

(przypadek, liczba, rodzaj) 

 

 

3) Wypisz po 2 przykłady czasowników w aspekcie: 

 

a. dokonanym – ...................................................................................................... 

b. niedokonanym – ................................................................................................. 

 

 

4) Uzupełnij. 

 

a. górski____  (ch/h) 

b. potę____ne    (rz/ż) 

c. mał___eństwa     (rz/ż) 

d. _______nawidził           (nie) 

e. b___stwo           (ó/u) 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 


