
Zestaw ćwiczeń nr 4 do czytania ze zrozumieniem tekstu Dedal i Ikar 

  

Ćwiczenie 1.  Układanie wyrazów z rozsypanek sylabowych.  

  

 a) Mi – rósł      Minos 

 wy – sób      wyrósł 

 spo – nos      sposób 

     

         

       b)  bu – rzą – gach     budowę 

przes – do – dził    przestrogach 

           spo – tro – wę      sporządził 

    

 

 

Ćwiczenie 2. Uważne czytanie opowiadania.  

  

Dedal i Ikar 

Minos panował na Krecie. Nie było jednak szczęścia w jego domu. Jego żona, Pazyfae, 

urodziła dziecko, które miało kształt byka i człowieka. Ten syn szkaradny wyrósł na groźnego 

potwora i nazwano go Minotaurem. Król, obawiając się, aby straszydło nie szkodziło jego 

poddanym, postanowił je zamknąć w jakimś bezpiecznym miejscu. W tym celu wybudowano 

wspaniały gmach, labirynt, o niezliczonej liczbie pokoi, z których gmatwaniny Minotaur 

wyplątać się nie mógł. Budowę labiryntu prowadził Ateńczyk Dedal. Trapiony tęsknotą za 

ojczyzną, usilnie prosił o pozwolenie wyjazdu. Król nie pozwolił. Wówczas Dedal wymyślił 

nowy i niesłychany sposób ucieczki. Z piór ptasich, sklejonych woskiem, sporządził 

olbrzymie skrzydła dla siebie i dla swego syna, Ikara.  

Ikar, uniesiony zachwytem nad potęgą wynalazku, zapomniał o przestrogach ojca i coraz 

wyżej wzbijał się w błękitne przestworza. I wówczas stało się to, co przewidział Dedal. Pod 

wpływem żaru słonecznego wosk stopniał i pióra, jedno po drugim, zaczęły opadać. Ikar, jak 

gromem rażony, runął z wysokości na ziemię i zabił się na miejscu. 

 

 

 



Ćwiczenie 3. Czytanie ze zrozumieniem (wyrazy alternatywne).  

 

 Dedal i Ikar 

Minos/Ikar panował na Krecie. Nie było jednak szczęścia w jego domu. Jego żona, Pazyfae, 

urodziła dziecko, które miało kształt byka i człowieka. Ten syn szkaradny wyrósł/wyglądał na 

groźnego potwora i nazwano go Minotaurem. Król, obawiając się, aby straszydło nie 

szkodziło jego poddanym, postanowił je zamknąć w jakimś bezpiecznym miejscu. W tym 

celu wybudowano wspaniały gmach, labirynt, o niezliczonej liczbie pokoi, z których 

gmatwaniny Minotaur wyplątać się nie mógł. Wznoszenie/Budowę labiryntu prowadził 

Ateńczyk Dedal. Trapiony tęsknotą za ojczyzną, usilnie prosił o pozwolenie wyjazdu. Król 

nie pozwolił. Wówczas Dedal wymyślił nowy i niesłychany plan/sposób ucieczki. Z piór 

ptasich, sklejonych woskiem, wykonał/sporządził olbrzymie skrzydła dla siebie i dla swego 

syna, Ikara.  

Ikar, uniesiony zachwytem nad potęgą wynalazku, zapomniał o przestrogach/radach ojca 

i coraz wyżej wzbijał się w błękitne przestworza. I wówczas stało się to, co przewidział 

Dedal. Pod wpływem żaru słonecznego wosk stopniał i pióra, jedno po drugim, zaczęły 

opadać. Ikar, jak gromem rażony, runął z wysokości na ziemię i zabił się na miejscu. 

 

 

Ćwiczenie 4. Uzupełnianie tekstu z lukami.  

  

Dedal i Ikar 

............................. panował na Krecie. Nie było jednak szczęścia w jego domu. Jego żona, 

Pazyfae, urodziła dziecko, które miało kształt byka i człowieka. Ten syn szkaradny 

...................................... na groźnego potwora i nazwano go Minotaurem. Król, obawiając się, 

aby straszydło nie szkodziło jego poddanym, postanowił je zamknąć w jakimś bezpiecznym 

miejscu. W tym celu wybudowano wspaniały gmach, labirynt, o niezliczonej liczbie pokoi, 

z których gmatwaniny Minotaur wyplątać się nie mógł. .............................. labiryntu 

prowadził Ateńczyk Dedal. Trapiony tęsknotą za ojczyzną, usilnie prosił o pozwolenie 

wyjazdu. Król nie pozwolił. Wówczas Dedal wymyślił nowy i niesłychany 

................................... ucieczki. Z piór ptasich, sklejonych woskiem, ...................................... 

olbrzymie skrzydła dla siebie i dla swego syna, Ikara.  



Ikar, uniesiony zachwytem nad potęgą wynalazku, zapomniał o .................................... ojca 

i coraz wyżej wzbijał się w błękitne przestworza. I wówczas stało się to, co przewidział 

Dedal. Pod wpływem żaru słonecznego wosk stopniał i pióra, jedno po drugim, zaczęły 

opadać. Ikar, jak gromem rażony, runął z wysokości na ziemię i zabił się na miejscu. 

 

  

 

Ćwiczenie 5. Omówienie opowiadania i formułowanie wniosków.  

  

1) Kto panował na Krecie? 

2) Jak nazywała się żona Minosa? 

3) Jakie imię nadano synowi władcy Krety? 

4) Jak wyglądał syn Minosa? 

5) Kto zbudował labirynt? 

6) Jaki sposób ucieczki wymyślił Dedal? 

7) Dlaczego Ikar runął z wysokości na ziemię? 

 

  

Ćwiczenie 6. Ortograficzno-gramatyczne.  

  

 

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

  

Rzeczowniki   Czasowniki   Przymiotniki   

      

      

      

   

  

2) Wypisz po 2 wyrazy: 

    z rz po spółgłosce: ...................................................................................................... 

    z ó niewymiennym: .................................................................................................... 

    z ó wymiennym: ........................................................................................................ 

    z ż wymiennym: ........................................................................................................ 

 

 

 

 

 

 



3) Odmień przez przypadki w liczbie pojedynczej rzeczownik król. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

 


