
Z ZESZYTÓW UCZNIÓW (także naszej Szkoły) 

 
JĘZYK POLSKI 

 W Tebach panowała zaraza, szerzyły się choroby po zamordowaniu Lajosa po 

pobycie Sfinksa. 
 Edyp zabił własnego ojca, którego spotkał w czasie wędrówki i wszedł z nim w spór. 
 Kreon był królem Teb, który dowiedział się, że zostanie zabity przez własnego syna, 

więc ten podkuł mu pięty i zostawił. 

 Edyp jako niemowlęcie został znaleziony przez pasterzy. 
 Kreon wymierzył karę wyjęcia oczu. 
 Merope adoptowała Edypa. Była jego matką przyrodnią. 
 Edyp dowiaduje się, że kiedy był niemowlęciem zostaje wygnany z miasta w celu 

zaspokojenia przepowiedni. 

 Czytałem sztuki Szekspira. Dwie zapamiętałem: „Romeo” i „Julię”. 
 Romantycy tworzyli wiersze i serenady, ale nie przeszkadzało im to mordować. 

Jest to dobra cecha romantyzmu, ale niestety niosła za sobą ofiary śmiertelne. 

 Kiedy Giaur się wyspowiadał, tak mu ulżyło, że umarł. 
 Matką Juliusza Słowackiego była Salmonella Słowacka. 
 Wszyscy słuchali z uwagą gry Natenczasa Wolskiego. 
 Ponieważ [Jacek Soplica] miał wyrzuty sumienia, przeistoczył się w Robaka. 
 Jacek Soplica miał długie rzęsy i dlatego nazywali go wąsalem. 
 Do ludności w „Balladach” Mickiewicza zaliczamy nie tylko pojawienie się rusałki, 

ale również jęki chłopa pod jaworem. 
 Dawniej, gdy kawaler chciał zdobyć panienkę, musiał do niej przyjść z dobrym 

krokodylem. 
Świadczy o tym wypowiedź Klary do Papkina. 

 Judym spuścił Dyziowi manto w karecie, bo mu się spocił. 
 Zygier miał ospowatą sylwetkę kulturysty, a jego wyłupiaste oczy ładnie przylegały 

do twarzy. 
 Tytułowym bohaterem „W pustyni i w puszczy” są: pustynia i puszcza. 
 Maćko usłyszał tętent kopyt i zobaczył Jagienkę wybiegającą z lasu. 
 W książce „Ten obcy” najbardziej podobał mi się Zenek, bo był głównym bohaterem 

i bez niego nie byłoby książki. 
 W wierszu „Pieśń o bębnie” bęben gra pierwsze skrzypce. 

 Pot spływał po nim od stóp do głów. 
 Rysy miała wyraziste jak mało kto. 
 Włosy koloru blond opadały na ramiona niby śnieg na choinkę. 
 Oczy miała zielone jak śliwki, a usta jak brokuły. 
 Chciałabym, aby posiadał niebieskie, zamglone oczy z bystrym spojrzeniem. 



 W jego zdolnościach powinna dominować umiejętność gry na gitarze. 
 Podobają mi się dziewczyny szczere i otwarte na różnego rodzaju czynności. 

HISTORIA 

 Niewolnicy rzymscy byli używani do najcięższych prac, niektórzy jako nauczyciele. 
 Pierwsi Słowianie, gdy chcieli rozpalić ogień, pocierali krzemień o krzemień, a pod 

spód kładli stare gazety. 
 Słowianie mieszkali w domach z drewna, w których dym wychodził mniejszymi 

otworami, a Słowianie większymi. 

 Duży wpływ na rozwój kultury miał Cyryl i jego metody. 
 Rycerz średniowieczny składał się z głowy, zbroi i konia, który stawał na każde 

zawołanie. 
 „Bogurodzica” śpiewana była często na rozpoczęcie bitwy pod Grunwaldem. 
 Jagiełło miał z Sonką czterech synów, ponieważ możnowładcy odmówili mu 

poparcia. 
 Żacy chodzili od drzwi do drzwi i śpiewali, a w zamian dostawali jaja i pokarm. 
 Karczmy przy drogach były zbudowane po to, że gdy koń się zmęczył to zajeżdżał do 

nich, zjadł, wypił, przespał się trochę i wyruszał znów w drogę. 
 Chrobry złożył do papieża podanie o koronę. 
 Królowa Kinga została świętą, bo Bolesław był Wstydliwy. 
 Dzięki seppuku Japończycy mogli pokazać swoje wnętrze. 
 Żeby Kolumb mógł odkryć Amerykę, to najpierw musiała być zakryta. 
 Kolumb myślał, że dopłynął do Indii, a to były Stany Zjednoczone. 
 Król Waza, jak sama nazwa wskazuje, lubił zupę. 
 August II był elektronem Saksonii. 
 Komisja Edukacji Narodowej obejmowała wszystkie dziewczęta. 
 Na mordy carów państwa Europy patrzyły złym okiem. 
 Tylko przez kobiety są wojny, bo to one przeważnie rodzą żołnierzy. 
 Żołnierze noszą zielone mundury, żeby udawać trawę. 
 Jednym z zadań MO było uczestniczenie w wypadkach. 
 Kara śmierci ma charakter nieodwracalny. 

GEOGRAFIA 

 Klimat to coś stałego, co nie wiadomo kiedy się zmienia. 
 Na ukształtowanie powierzchni Ziemi mają wpływ jej trzęsienia i wulkanizacja. 
 Morze jest słone, ponieważ pływają w nim śledzie. 
 Na niektórych wyspach Indonezji ludzie chodzą poubierani nago. 
 W górach nie mieszkają ludzie, tylko górale. 
 Górale robią kierpce z własnej skóry. 

 



CHEMIA 

 Węgiel występuje na całej kuli ziemskiej, na przykład w mojej komórce. 
 Węglowodan to węgiel zanurzony w wodzie. 
 Tłuszcze rozpuszczają się w rondlu. 

 Niektóre gazy są tak śmierdzące, jak spaliny wydzielane przez człowieka. 

BIOLOGIA 

 Wśród wirusów rozróżniamy: mikroby, mikrony, mikrusy i mikrobusy. 
 Układ oddechowy przechodząc przez nos i gardło wpada do jamy brzusznej. 

 Kręgosłup składa się a kręgu i ogona. 
 Liść ma taką rolę w życiu, że musi cały czas wdychać i wydychać. 
 Wszystkie grzyby są jadalne, ale niektóre tylko jeden raz. 
 Białe motyle, których dzieci żrą kapustę, nazywają się kapuśniaki. 
 Ślimaki są jadalne, ale tylko we Francji. 
 Wilki zaliczamy do zwierząt zębatych. 
 Krowa to zwierzę roślinobójcze. 
 Pegazowi zaniknęły skrzydła w czasie ewolucji i stąd mamy konie. 
 Królik jest tak oddany swoim małym, że wyrywa sobie kłaki sierści z brzucha, żeby 

wyścielić gniazdko. Któryż ojciec rodziny zdobyłby się na to? 

SZTUKA 

 W Krakowie wybudowano ostatnio wiele nowych zabytków. 
 Przez uderzenia pędzlem malarz uzyskuje smutek na twarzy modelki. 
 Leonardo da Vinci namalował swój portret „Modna Lisa” we Florentynce. 
 Leonardo da Vinci przed namalowaniem portretów kroił ludzi, aby zapoznać się z 

budową ich ciała. 
 Rubens malował bez ubrania. 
 Matejko namalował „Bitwę pod Grunwaldem”, chociaż ani razu nie widział jej w 

telewizji. 
 Niektóre obrazy Picassa można nawet oglądać, ale nie wszystkie. 
 Picasso swoje trójkątno-okrągłe, za przeproszeniem, obrazy malował kwadratowym 

pędzlem, dlatego nie zawsze mu wychodziły. 

MUZYKA 

 Chopin – to najprawdopodobniej największy gracz na świecie. 
 Chopin od dawna nie żyje, ale jego muzyka nadal prześladuje wielkich pianistów. 
 Beethoven był głuchy, ale przynajmniej widział, co komponuje. 
 W czasie wakacji widziałem operę, ale tylko z wierzchu. 
 W naszej szkole jest dziewczęcy chór mieszany. 

 



RELIGIA 

 Boga nie można usłyszeć, bo mówi bardzo cicho i do tego po łacinie. 
 Poncjusz Piłat był kuratorem rzymskiej firmy w Jerozolimie. 
 Kain zamordował Nobla. 

 

RÓŻNE 

 Samouk to taki, za którego lekcji nie odrabiają rodzice. 
 Harem to człowiek posiadający zbiór kobiet. 
 Młodzież w stanie nietrzeźwym może spowodować potomstwo. 
 Prostokąt różni się od kwadratu tym, że raz jest wyższy, a raz szerszy. 
 Radio jest cudownym wynalazkiem, który mogą słuchać ślepi i oglądać głusi. 
 Najprostszym typem telewizora kolorowego jest telewizor czarno-biały w brązowej 

oprawie. 
 Telewizja to złodziej czasu, ale ja tego złodzieja lubię. 
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