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------------------------------------------------------------         ----------------- 
                                 imię  i nazwisko                                                klasa 

 

 

1. W podanych frazeologizmach wkradły się błędy. Odszukaj je, przekreśl, a obok zapisz właściwe 

słowo. 

 porwać się z kijem na słońce   ……………………..…. 

 mieć żabę w kieszeni    ……………………….. 

 kupić psa w worku     ………………….…….. 

 chodzić jak gęś własnymi drogami  ………………………… 

 mieć komary w nosie    …………………..…… 

 niebieski kruk     ……………………...... 

 

2. Jeden z twoich kolegów zanotował w zeszycie zobowiązania (artykuły henrykowskie) pierwszego 

króla elekcyjnego. Niestety, przyplątały mu się takie warunki, których nigdy nie było. Skreśl je. 

 

Król Henryk Walezy: 

 Nauczy się języka polskiego. 

 Co dwa lata zwoła sejm. 

 Nie będzie nosił kolczyków. 

 Nie będzie się uważał za dziedzicznego władcę. 

 Zbuduje złoty most na Wiśle. 

 Będzie się ciepło ubierał. 

 Zapewni tolerancję religijną. 

 Nigdy się nie ożeni. 

 

3. Kiedy ktoś zostanie ci przedstawiony, uwaga skupia się na tobie i twojej odpowiedzi. Pamiętaj,                   

że świat jest teatrem, a przedstawienie ci nowej osoby to sygnał, że teraz czas na twoją kwestię.  

 Powiedz: „Dzień dobry” albo „Dobry wieczór”. Możesz także dodać: „Od dawna chciałem 

pana/panią poznać”. Jeśli różnica wieku między wami jest niewielka, możesz powiedzieć:                  

„Miło cię poznać, Aniu”. Powtarzając imię, pokazujesz, że słuchałeś uważnie. W przypadku 

starszych osób używaj formy „pan/pani”. „Bardzo mi miło pana/panią poznać”. 

 

Podkreśl zachowanie, które może zostać odebrane jako mało eleganckie bądź  nieodpowiednie? 



 

 

1. Witając się z przedstawioną ci osobą, wypowiedz jej imię. 

2. W trakcie rozmowy powtarzaj imię nowego znajomego, żeby je zapamiętać. 

3. Mów wyraźnie i utrzymuj kontakt wzrokowy z osobą, którą właśnie poznałeś. 

4. Witając się z przedstawioną ci osobą, wystarczy, że powiesz  „Dzień dobry”, albo „Cześć”. 

 

4. Przed nami wakacje, a podczas nich - czas pieszych wędrówek. 

Pokoloruj (stosując jedną barwę do jednego pasma górskiego) obiekty przyrodnicze 

charakterystyczne dla poszczególnych pasm górskich. 

Zielony: Góry Świętokrzyskie, 

czerwony: Sudety, 

niebieski: Karpaty 

  

BESKIDY 
PRZEŁOM 

DUNAJCA 
RYSY KOZICA KARKONOSZE  

USTRZYKI 

GÓRNE 
TATRY  

LIMBA ŚNIEŻKA KIELCE BABIA GÓRA BIESZCZADY PIENINY ŁYSICA 

PUSZCZA 

JODŁOWA 
KOTLINA 

KŁODZKA 
POTOK 

KOŚCIELISKI 
GOŁOBORZE TURNIE  

PRZEŁĘCZ 

LILIOWE 
WISŁA GŁĘBCE 

SIKLAWA 
JELENIA 

GÓRA 
KOSODRZEWINA 

GÓRA 

CHEŁMOWA 
PIELGRZYMY 

BUCZYNA 

KARPACKA 
WODOGRZMOTY 

MICKIEWICZA 

DOLINA 

CHOCHOŁOWSKA 
JASKINIA 

RAJ 
ŁYSA GÓRA KARPACZ 

POTOK 

ROZTOKA 
KRAS 

PARK 

NARODOWY 

GÓR 

STOŁOWYCH 

 

5. Pomyśl, zapisz obliczenia i udziel odpowiedzi.                                                                                       

Według danych  Głównego Urzędu Statystycznego w 2011 roku mieszkało w Warszawie 1675197 

osób, a powierzchnia Warszawy wynosi 516,9 km
2
.  Podaj liczbę mieszkańców Warszawy 

przypadającą w 2011roku na 1 km
2
  w zaokrągleniu do jedności. 

 

 

 


