
7. 05. 2020r. j. polski kl. V Anna Majda 

Wpisz do zeszytu dzisiejszą datę i temat lekcji 

Temat: Mitologia na językach. 

 

1. Przejdź na stronę epodręczniki, zaloguj się i otwórz materiał, który został udostępniony dla kl. V – 
Związki frazeologiczne cz. 1.  

2. Pomiń ćw. 1. i 2. I przejdź do zagadnienia: „Czym jest mit?” 
3. Po zapoznaniu się z informacją wspólne wykonanie ćw. 3.  
4. Następnie zapoznanie się z zagadnieniem „Związki frazeologiczne” 
5. Wspólne wykonanie ćw. 4.  
6. Wspólne zapoznanie się z wybranymi związkami frazeologicznymi zaczerpniętymi z mitów (róg 

obfitości, olimpijski spokój, marsowa mina, strzała Amora, w objęciach morfeusza, puszka Pandory, 
Ikarowy lot, syzyfowa praca, stajnia Augiasza, po nitce do kłębka, pyrrusowe zwycięstwo, koń 
trojański, Narcyz, bogaty jak Midas, paniczny strach, Jabłko niezgody, pięta Achillesa, koszula 
Dejaniry) - epodręczniki i podręcznik str. 230-231. 

7. Uzupełnij zdania używając odpowiedniego związku frazeologicznego  
 

 
 Znalezione ślady na śniegu okazały się ……………………………dla Adama, który  

zbłądził w lesie. 
 Wczasowicze bawiący się przez całą noc zostawili po sobie na polu  

namiotowym …………………...…… 
 Sprzątanie w domu to dla każdego rodzica   …………………………………. 

 Dla wielu uczniów ortografia jest prawdziwą  ……………………………………………. 
 Nasza wychowawczyni nawet podczas największej awantury w klasie potrafi  

zachować  ………………………………… 
 Dzieci, kiedy zostały same w domu, ogarnął …………………………………….., gdy 

usłyszały, że ktoś puka do drzwi. 
 Tato często po pysznym obiedzie trafia w …………………………………. 

 
 

 
8. Zadanie domowe – uzupełnij kartę pracy. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Karta pracy 

Mitologia na co dzień 
Uzupełnij tabelę na podstawie infografiki Mitologia na języka ze s. 230–231 oraz dostępnych źródeł 

informacji.  

 

Frazeologizm Pochodzenie Współczesne znaczenie 

jabłko niezgody Iliada – starożytny epos, utwór 

wierszowany napisany przez Homera 

Jabłko dla najpiękniejszej zostało 

rzucone przez boginię niezgody Eris. O 

rozstrzygnięciu sporu: która z bogiń: 

Hera, Atena czy Afrodyta ma otrzymał 

jabłko decydował Parys. Przekazał 

jabłko Afrodycie w zamian za obietnicę 

poślubienia najpiękniejszej kobiety na 

świecie. 

przyczyna konfliktu, powód 

kłótni 

koń trojański   

nić Ariadny   

paniczny strach   

pięta Achillesa   

w objęciach Morfeusza   

 

 

 

 



 

Koń trojański - w przenośni oznacza zdobycz przynoszącą zgubę, złowrogi, niebezpieczny podarunek. Ten związek 
frazeologiczny związany jest z mitem o wojnie trojańskiej, w której Grecy posłużyli się podstępem, by zdobyć miasto. Dali 
Trojanom w darze ogromnego drewnianego konia, w którego wnętrzu kryli się wojownicy. Wprowadzenie konia do Troi 
spowodowało upadek Ilionu. 

Narcyz - oprócz nazwy kwiatu jest to także człowiek zakochany w sobie, nie zważający na innych i  zainteresowany 
wyłącznie własną urodą. To kara za to, że młodzieniec o imieniu Narcyz wzgardził miłością nimfy Echo - Afrodyta 
sprawiła, że zakochał się w swoim odbiciu w lustrze wody. Uczucie to wywołało tak wielkie niespełnienie, że Narcyz 
umarł z miłości i został zamieniony w wiosenny kwiat. 

Bogaty jak Midas - człowiek posiadający wielkie bogactwa. Wywodzi się z mitu o królu Midasie, który spełnił swoje 
życzenie - by wszystko, czego dotknie zmieniało się w złoto. Szybko zrozumiał, że ten dar jest jednocześnie 
przekleństwem. Nie mógł bowiem niczego zjeść, ani wypić, a swoim dotykiem zamienił córkę w złoty posąg. 

Paniczny strach - atak lęku, ogromne przerażenie, nagła i niemożliwa do opanowania obawa. Panika pochodzi od imienia 
koźlonogiego bożka leśnego, Pana, który przebudzony ze słodkiej drzemki ścigał intruzów, wywołując u nich paniczny 
strach swoimi przeraźliwymi krzykami. 

Syzyfowa praca - daremny trud, zajęcie pozbawione sensu. Pomimo włożonego trudu, nie przynosi żadnego efektu. 
Syzyf, król Koryntu, nazywany był najchytrzejszym z ludzi. Udało mu się wielokrotnie przechytrzyć bogów, m.in. po 
uwięzieniu Hadesa ludzie przestali umierać. Za jego postępki został ukarany w Hadesie w ten sposób, że toczył pod górę 
ciężki głaz, a gdy już prawie był u celu, głaz spadał z powrotem na dół i cały trud rozpoczynał się ponownie. 

 

 

 

 

 


