
          OMNIBUS  -  KARTA nr 6      oddać do  4 XII 2015 r.  

do p. Krajewskiej s. 104 
 

    
------------------------------------------------------------         ----------------- 

imię  i nazwisko     klasa 

 

 

1) I kto to mówi? W wykropkowane miejsce wpisz imię właściwego boga lub bogini. 

A. Gdzie jest mój mąż, Zeus? Pewnie znowu ugania się, za jakąś boginką!    ……………………….. 

B. Zapewniam cię bratowo, że nie ma go w moim podziemnym królestwie.   ………….………….. 

C. A czy to źle, że się zakochał? Każdego może usidlić miłość, której jestem patronką.    ….…………… 

D. Och, tobie tylko jedno w głowie. Przecież ojciec jest żonaty. Ale, ale, dziś rano kazał mi wykuć dla siebie 

trzy nowe pioruny.     …………….…………………… 

E. Wolałabym, żeby ojciec robił coś mądrzejszego od oglądania piorunów. Mógłby zejść na ziemię                      

i odwiedzić miłych mojemu sercu rzemieślników.         ………………………………… 

F. Czy pioruny są już gotowe? Fidiasz właśnie wykonał mój posąg w Olimpii. Chcę uderzyć piorunem w 

posadzkę świątyni, by pokazać ludziom, że jestem zadowolony.    ……..……………………… 

2) Twoi rodzice chcą kupić działkę. Pomóż im i oblicz koszt działki z ogłoszenia: „Sprzedam działkę 

budowlaną 8,4 a po 95 zł za metr kwadratowy”. Zapisz wszystkie obliczenia. 

 

 

 

3) Udzielono głosu kilku postaciom literackim. Rozpoznaj, kto to mówi – może to być osoba, zwierzę lub 

roślina. Odpowiedzi  zapisz obok zdań. 

A. – Ach, wydłuża mi się nos! Chyba znów nie powiedziałem całej prawdy...  ………………………… 

B. – Uważam, że warzywa niepotrzebnie się kłócą. Wszak i tak zginiemy w zupie...  ……………………. 

C. – W Krainie Czarów przeżyłam niezwykłe przygody.    …………………………. 

D. – Nie rozumiem, dlaczego spotkane osoby na mój widok zmykają na drzewo.  ………………………… 

E. – Chciałbym ożenić się z czaplą. Ale teraz ona mnie nie chce...  …………………………. 

F. – Ptasie mleczko rozwiąże mu język i zdobędę wszystkie informacje o jego rodzeństwie. ……………… 

G. – Zamiast trzymać się rzeczki zawsze wolałam piesze wycieczki.  ………………………….. 

H. – W mojej szkole wszyscy uczniowie mają imiona na tę samą literę.  ………………………….. 



4) 14 listopada obchodzony był ŚWIATOWY DZIEŃ WALKI Z CUKRZYCĄ.  

Cukrzyca jest jedną z najpoważniejszych chorób cywilizacyjnych, co potwierdzają statystyki. Według danych 

Światowej Organizacji Zdrowia w 1985 r. na cukrzycę chorowało około 30 mln ludzi na całym świecie. 

Dziesięć lat później liczba chorych wzrosła kilkukrotnie – do 135 mln. Eksperci prognozują, że w 2030 r. na 

świecie będzie już około 366 mln chorych na cukrzycę. 

 

Jaka jest przyczyna cukrzycy?  Przyczyną cukrzycy jest ………………………………………… 

Podaj trzy najczęściej występujące objawy cukrzycy.  

…………………….…………, …………….…………………, ………………….……………… 

 

5) Na mapie konturowej Polski położenie parków narodowych 

określone jest numerkami od 1 do 23. Jakie parki oznaczone 

są poszczególnymi liczbami? Wpisz ich nazwy przy 

odpowiednich numerach. Litery w oznaczonych kratkach 

utworzą hasło. Zapisz je. 
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