
„Największy król Inków Pachacuti Inka Yupanqui, zdobywca, reformator, prawodawca i budowniczy, 

przyczynił się do powstania prawdziwej potęgi. Zaczęła się gwałtowna ekspansja państwa.(…) 

Nowy król zabrał się do przebudowy państwa we wszystkich dziedzinach. Reforma 

administracji i ustanowienie nowych praw stały się początkiem potęgi imperium. Rozbudowano 

większość miast. Także Cusco doczekało się nowego wizerunku. Stolica była jednocześnie miejscem 

świętym i do najwspanialszej świątyni Domu Słońca ciągnęli pielgrzymi z całego imperium, zatem 

samo miasto musiało olśniewać przybywających. Mury świątyń i pałaców wykonano wyjątkowo 

precyzyjnie. Ociosane i wygładzone potężne głazy dopasowano – bez spoiwa - tak dokładnie, że do 

dziś sprawiają wrażenie, jakby między nimi nie było powietrza. Wszystkie obiekty budowano na 

planie prostokąta z wyjątkiem świątyń słońca, które stały na planie owalnym. Mury, okna, otwory 

wejściowe i nisze nachylone były pod kątem 8 stopni. Technologia taka zapewniała wystarczającą 

odporność na częste trzęsienia ziemi w tym rejonie.” 

Jacek Walczak, „Inkowie i tajemnica Machu Picchu” 

 

1. Wypisz 4 dokonania Pachacuti Inka Yupanqui: 

a) 

b) 

c) 

d) 

 

2. Znaczną część cytowanego fragmentu stanowi: 

a) streszczenie 

b) opis 

c) charakterystyka 

 

3. Oceń prawdziwość podanych zdań. Zaznacz P, jeśli zdanie jest prawdziwe lub F – jeśli jest 

fałszywe. 

 

Wszystkie budowle w Cusco powstały na planie prostokąta. P F 

Do budowy świątyń Inkowie używali potężnych głazów i gliny. P F 

Król Pachacuti Inka Yupanqui był twórcą nowego prawa w państw 
Inków. 

P F 

Mury budynków były nachylone pod kątem 8 stopni, żeby mogły 
przetrwać powodzie. 

P F 

Inkowie szczególnym kultem otaczali Słońce. P F 

 

 

4. Wpisz wielką lub małą literę zgodnie z regułami ortograficznymi: 

A/a …….meryka    P/p….. ołudniowa,  

A/a ….. merykański 

A/a …...merykanin 

I/i ….. nkowie 

I/i …… nkaski 

 

 



„Położony w północno-wschodniej części Austrii, nad szeroko rozlanym Dunajcem, Wiedeń odwrócił 

się od rzeki, pozostawiając ją daleko na peryferiach. (…) Stolicę Austrii otacza półkolisty amfiteatr stromych 

zboczy Lasku Wiedeńskiego. (…) Dzisiaj stolica Austrii należy do niekłamanych metropolii europejskich.  

Odbudowana ze zniszczeń szczyci się ogromna liczbą arcydzieł architektury europejskiej, których 

wciąż mu przybywa. Dla reszty Europy jest nobliwym miastem o nieco staroświeckiej atmosferze, w 

którego starych zaułkach i pluszowych kawiarniach pobrzmiewają nutki nostalgii za przeszłością” 

„Europa na weekend. Przewodnik turystyczny” 

 

1. Opisywana atrakcja turystyczna to : ……………………………………………………………………………………………. 

2. Nazwij środki stylistyczne użyte w tekście: 

a) Wiedeń odwrócił się od rzeki …………………………………………………………………………………………………. 

b) nobliwym miastem ………………………………………………………………………………………………………………… 

c) pluszowych kawiarniach ………………………………………………………………………………………………………… 

3. Wyjaśnij co znaczy: 

nobliwy –  ………………………………………………………………………………………………………………………………….... 

amfiteatr – …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

nostalgia -  …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 podkreśl przymiotniki 

 

4. Opracuj bank słów przydatnych przy opisie miejscowości, w której mieszkasz. 

                                                           

  

POŁOŻENIE 
 
 
 
 
 
 

ARCHITEKTURA 
 
 
 

PRZYRODA 
 
 
 
 
 
 

CECHY SZCZEGÓLNE 

 

 



Etapy powrotu do normalności 

„W połowie kwietnia rząd ogłosił czterostopniowy plan powrotu do normalności i znoszenia 

obostrzeń związanych z koronawirusem. W pierwszej kolejności zostały otwarte lasy. Więcej osób mogło 

też wejść do sklepów, poluzowane zostały także obostrzenia dotyczące limitu osób w kościołach. 

Po majówce został wprowadzony drugi etap znoszenia obostrzeń - w weekendy zostały otwarte 

sklepy budowlane, pozwolono też na działalność hoteli i innych miejsc noclegowych - z odpowiednimi 

ograniczeniami. Otwarto także niektóre instytucje kultury: biblioteki, muzea i galerie sztuki. Od 6 maja 

zezwolono też na funkcjonowanie żłobków i przedszkoli. 

W trzecim etapie mają zostać otwarte zakłady fryzjerskie i kosmetyczne. Dozwolone mają zostać też 

wydarzenia sportowe w otwartej przestrzeni do 50 osób. Od 18 maja mają też zacząć działać lokale 

gastronomiczne. 

W ostatnim etapie mają zostać otwarte salony masażu i solariów, siłownie, kluby fitness, a także 

teatry i kina.” 

Arkadiusz Grochot, Krzysztof Berenda, Interia.pl 

1. Uzupełnij luki w tekście: 

Zamieszczony powyżej fragment to …………………………., zamieszczony na ……………………... Jego autorami są: 

……………………………………………………. . Dziennikarze opisują ……………………………………planu  znoszenia 

obostrzeń związanych z koronawirusem.  Podczas każdego etapu znoszone będą kolejne ……………………….. ., 

np. w etapie drugim: ………………………………………………………………………………………………………………………………..  

W chwili pisania artykułu Polska jest przed ………………………………. etapem  „powrotu do normalności.” 

2. Odpowiedz na pytania: 

a) Z ilu akapitów zbudowany jest tekst?  

…………………………………………………………………………………………. 

b) Na jaki termin przewidziane jest otwarcie zakładów fryzjerskich? 

…………………………………………………………………………………………….. 

c) Czy dziennikarze wyrażają swoją opinię na temat planów polskiego rządu? 

………………………………………………………………………………………………… 

d) Jaki charakter ma powyższy tekst? 

………………………………………………………………………………………………… 

3. Podaj gdzie jeszcze mógłbyś/mogłabyś natknąć się na taki tekst: 

……………………………………………………………………………………………………….. 

 


