
Zestaw ćwiczeń nr 2 do czytania ze zrozumieniem tekstu Demeter i Kora 

  

Ćwiczenie 1.  Układanie wyrazów z rozsypanek sylabowych.  

  

 a) łą – ka      łące 

 plą – ce      pląsem 

 szu – sem      szuka 

     

         

       b)  ru – luś – ko     rumaki 

le – ma – cie    leciutko 

           cze – ciut – ki      czeluście 

    

 

 

Ćwiczenie 2. Uważne czytanie opowiadania.  

  

Demeter i Kora 

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. 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

https://epodreczniki.pl/a/skad-sie-wziely-pory-roku/D14C8N6pu#D14C8N6pu_pl_main_tp_6
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Ćwiczenie 3. Czytanie ze zrozumieniem (wyrazy alternatywne).  

  

Demeter i Kora 

Klęczy Kora na łące/polanie i rozmyśla o smutnym losie pięknego myśliwca. Lecz coraz 

bardziej ją nęci czar białych płatków, drżących mocno/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/tańcem nimf. 

Ziemia rozwarła nagle swe czeluście/wąwozy i na rydwanie zaprzężonym w czarne 

konie/rumaki zjawił się Hades, pan podziemia. 

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 nie widzi/szuka swej utraconej córki. 

 

 

 

Ćwiczenie 4. Uzupełnianie tekstu z lukami.  

  

Demeter i Kora 

Klęczy Kora na ........................... i rozmyśla o smutnym losie pięknego myśliwca. Lecz coraz 

bardziej ją nęci czar białych płatków, drżących .................................. 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 

.............................. nimf. 

Ziemia rozwarła nagle swe .................................... i na rydwanie zaprzężonym w czarne 

............................ zjawił się Hades, pan podziemia. 

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 ................................... swej utraconej córki. 
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Ćwiczenie 5. Omówienie opowiadania i formułowanie wniosków.  

  

1) Co robiła Kora na łące?  

2) Jaki kwiat miał białe płatki? 

3) Co się stało, gdy Kora zerwała kwiat?  

4) Jak ma na imię pan podziemia?  

5) Dlaczego kłos bogini Demeter poczerniał?  

 

  

Ćwiczenie 6. Ortograficzno-gramatyczne.  

  

 

1) Wypisz z tekstu po trzy rzeczowniki, czasowniki, przymiotniki.  

  

Rzeczowniki   Czasowniki   Przymiotniki   

      

      

      

   

  

2) Uzupełnij luki w wyrazach. 

 

 sm.....tny, dr........ący, sł.......w, płatk.......w, czel......ście, zb.......ż, ......traconej, c......rki 

 

3) Odmień przez przypadki w liczbie pojedynczej rzeczownik córka. 

.......................................................................................................................... 

.......................................................................................................................... 

.......................................................................................................................... 

.......................................................................................................................... 

.......................................................................................................................... 

.......................................................................................................................... 

.......................................................................................................................... 

.......................................................................................................................... 

.......................................................................................................................... 

 

 

 


