
ZESTAW II                                                                                        KLASA V 

1. Uzupełnij fragment drzewa genealogicznego bogów greckich. (Linie proste oznaczają potomków,                
a przerywane pary małżeńskie.) 

 
                                                       Ares        Hefajstos       Hebe                                  Kora 
 
.............................     .......................    ...........  ------  Hera            ....................    ...................                          
 
 
                                                 Kronos ------------------------ ................. 
 
                                     sturęcy                 ......................             cyklopi 
 
                                                              Gaja ----------- Uranos 
 
                                                                    ................... 
                             
2. Bogowie greccy zazwyczaj opiekowali się kilkoma dziedzinami. Uzupełnij tabelkę:  
bóg dwie płaszczyzny, którym władało wskazane 

bóstwo, 
atrybuty/ rzecz zwierzę, mu 

towarzyszące 
Zeus    
Atena    
Hera     
Artemida    

 

3. Z jakimi bogami kojarzą ci się następujące atrybuty: 
trójząb - ..................... 

róża, łabędź - ............. 

mak, zboże- ................... 

lira- ............................... 

strzała, łuk- ............................ 

uskrzydlone sandały- .............
 
4. Nimfy mieszkały w różnych miejscach, w zależności od terenów którymi się opiekowały 

inaczej je nazywano. Zapisz gdzie mieszkały: 
- nereidy- .......................... - okeanidy- ....................... - driady- ...........................
 

5. Mity to nie tylko bogowie, ale również herosi i zwykli śmiertelnicy. Kim byli:  

- Odyseusz- .................................................................. 

- Jazon - ........................................................................ 

- Epimeteusz - ............................................................... 

- Ariadna - ..................................................................... 

6. Co to jest 
- obol - ............................................................................................................................................. 

- kadyceusz - ................................................................................................................................... 

- Scylla - .......................................................................................................................................... 

- dionizja - ....................................................................................................................................... 

- Pola Elizejskie - ............................................. .............................................................................. 

- ambrozja - ..................................................................................................................................... 
 



 
7. Apollinowi towarzyszyły muzy. Uzupełnij tabelkę : 

 
Imię muzy Czym się opiekowała? Jej atrybut 
   
   
   
   
   
   
   
   
 

 
8. Zabicie rodziny Herakles odkupił wykonując dwanaście ciężkich prac. Wymień je. 

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

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

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

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

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

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

 
9. Wiele związków frazeologicznych wywodzi się z mitologii. Wyjaśnij podane niżej: 

suknia Dyjaniry - .......................................................................................................................... 

znaleźć się między Scyllą a Charybdą ........................................................................................ 

strzała Amora ............................................................................................................................... 

  
10. Zastąp wyrazami bliskoznacznymi znanymi z mitologii: 

a) Świat zwierzęcy i roślinny Mazur jest bardzo urozmaicony. ................................................ 

b) W herbie Warszawy jest postać mająca kształty kobiety i ryby. .......................................... 

c) Przed klasówką  z matematyki zapanował w klasie wielki popłoch. ................................... 

d) Kiedy ujrzeliśmy zadania, przeżywaliśmy prawdziwe katusze. ........................................... 

 
11. O kim mowa. Podaj imię bohatera mitologicznego. 

A. Jej świątynią  był każdy dom, ołtarzem ognisko domowe. Gdy spośród suchych gałęzi strzelał jasny 
płomień był on zarazem jakby wizerunkiem samej bogini. -.................................................................. 

B. Zwano go posłańcem bogów, spełniał roztropnie i dyskretnie każde ich  polecenie Opiekował się 
kupcami, podróżnikami i złodziejami. Rzymianie utożsamiali go z Merkurym. ………….................. 

C. Syn Aresa. Niesforny łobuziak. Na zawsze pozostał małym dzieckiem, wyposażonym w skrzydełka             
i  uzbrojonym w łuk i strzały miłości i nienawiści. .  .......................................... 

D. Ludzie wręcz nienawidzili tego boga za jego okrutną naturę. Nie przepadali za nim nawet bogowie.          
Jago symbolem były miecz i włócznia, a ulubionymi  zwierzętami wilk i sęp. .................................... 

 
12. Jak nazywa się: 

a) przewoźnik pośmiertny........................ 

b) bogini jutrzenki ..................................... 

c) podczaszy Zeusa .................................. 

d) boginka zakochana w Narcyzie ............
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