
 

1. Np. Kot to zwierzę. Byłam na musicalu pt. „Koty”. Nie jestem kociarą, wolę pająki! 

2. Np. dachołaz, dachowiec, futrzak, mruczak, mruczek, mruczuś, sierściuch, wąsacz, 

3. W każdym pytaniu otwartym oceniane jest: 

- realizacja tematu i formy wypowiedzi 
- kultura języka  (przestrzeganie poprawności językowej (składniowej, stylistycznej, 
leksykalnej, fleksyjnej) 
- ortografia i interpunkcja  

4. Np. Wszystkim kotom, dużym, małym, rasowym i dachowcom życzę z okazji ich 

święta pełnych brzuszków, ciepłego zapiecka i samych cudownych chwil. 

5. Np. Jak długo żyją koty? Co jedzą? Ile godzin dziennie przesypiają? Jaka jest 
maksymalna prędkość biegu kota? Dlaczego miauczą? 
Dla zainteresowanych: https://edutorial.pl/nauka/20-ciekawostek-naukowych-o-
kotach/ 

6. patrz ocena  zadania (p.3.) 
7. patrz ocena  zadania (p.3.) 
8. patrz ocena  zadania (p.3.) 
9. Np.: 

Wyliczanki, rymowanki i bajki dla dzieci: 
„W pokoiku na stoliku”, „Wlazł kotek na płotek”, „Chory kotek”, „Ala ma kota”  
W czeskiej literaturze – Josef Čapek „O pejskovi a kočičce” albo Kocour Mikeš Josefa Lady 
(serial animowany „O Mikešovi”) 
„Przygody kota Filemona”, „Kot w butach” Jana Brzechwy (wiersz, bajka muzyczna),  obecnie 
w kinach „Kot w butach. Ostatnie życzenie“ (film USA) 
„Garfield”, Tom i Jerry 
Baśń „Kot, który zawsze chodził własnymi drogami“, autor Rudyard Kipling (autor Księgi 
dżungli), pisarz zadaje pytania o pochodzenie cywilizacji, o różnice między naturą, kulturą 
 i o to, co właściwie odróżnia ludzi od zwierząt. 

„Alicja w Krainie Czarów”, Carroll Lewis 
„Harry Potter i Kamień Filozoficzny”, J.K. Rowling 
Wiersz: Wisławy Szymborskiej „Kot w pustym mieszkaniu”  

Musical „Koty“ 

 

Musical KOTY to w zasadzie cykl aktorskich piosenek, w 

których poznajemy kolejnych członków klanu Dachowców. 

Wszyscy chyba znamy song Memory (Pamięć), 
https://www.youtube.com/watch?v=4fDrPj4Z94s 

 
Polecam książkę „Kot Bob i ja”, która opowiada o tym, jak kocur i człowiek znaleźli 
szczęście na ulicy. Książka Jamesa Bowena jest opowieścią  
o przyjaźni między człowiekiem a zwierzęciem, walce z przeciwnościami losu,          
a także z samym sobą. 

 

10.  
Licho mnie podkusiło z tym mieszkaniem!  Kupiłem kota w worku ...... 
Ewa biegała jak kot z pęcherzem ...... 
Bardzo cię proszę o szczerą rozmowę na ten temat, bez odwracania kota ogonem. .... 
Dlaczego wiecznie drzecie ze sobą koty?  
 

11. Np. robią z nami, co chcą; zwariował; miał bardzo mało. 



  



  



 

KUPIĆ KOTA W WORKU -   kupować w ciemno, bez sprawdzenia, dokonać nieprzemyślanej 
transakcji; podjąć decyzję o kupnie czegoś, czemu się wcześniej nie przyjrzało  
BIEGAĆ JAK KOT Z PĘCHERZEM  - być niespokojnym, nerwowym, nie móc usiedzieć na 
miejscu, zachowywać się chaotycznie 
WYKRĘCAĆ KOTA OGONEM - przedstawiać sprawy w sposób fałszywy, załgany; bezczelnie 
kłamać, zrzucając z siebie odpowiedzialność na kogoś niewinnego, przeinaczać fakty na swoją 
korzyść:  
DRZEĆ ZE SOBĄ KOTY – kłócić się 
POGONIĆ KOTA KOMUŚ – zmuić do wysiłku 
BAWIĆ SIĘ JAK KOT Z MYSZĄ - robią z nami, co chcą 
DOSTAĆ (MIEĆ) KOTA (NA PUNKCIE KOGOŚ, CZEGOŚ) – nadmiernie się czymś (kimś) 
interesować; mieć obsesję na punkcie czegoś (kogoś); przejawiać chorobliwe zainteresowanie 
czymś (kimś). 
TYLE, CO KOT NAPŁAKAŁ – mało, niewiele 

 

12. Rozpieszczona księżniczka była (B) zafascynowana nieznanymi stworami, ponieważ 

(2 ) udało się je udomowić.  

13.  F, F, F, F, P 

14. B 

15. adaptują – przystosowują 

16. P, F, F, F 

17. B 

18. Np. Kot  jest drapieżnikiem. Koty bardzo dobrze widzą po ciemku. Koty dawniej 
polowały nocą. Koty nie widzą wszystkich kolorów. Koty mają duże pole widzenia. 

19. Kot nie rozumie, co się dzieje, dlaczego został sam. Protestuje, gniewa się i obraża     
na swojego pana.  

20. Np. zdziwiony, zdezorientowany, obrażony, zdenerwowany, niezadowolony 
21. Np.: 

„Nic niby tu nie zmienione, 
a jednak pozamieniane. 
Niby nie przesunięte, 
a jednak porozsuwane." 

 „I wieczorami lampa już nie świeci." 

„Coś się tu nie zaczyna 
w swojej zwykłej porze. 
Coś się tu nie odbywa 
jak powinno." 

22. patrz ocena zadania (p.3.) 
23. nie darły kotów;ciebie;nie najlepiej;Chciałabym; tę niezręczną sytuację. 


