
Uczniowie klasy VI, 

w związku z przerwą w funkcjonowaniu naszej szkoły przesyłam instrukcje dotyczące samodzielnego 

opracowania i utrwalenia treści z zakresu języka polskiego w domu. W załącznikach zamieszczam 

zeskanowane strony z podręcznika i zeszytu ćwiczeń do Waszej dyspozycji. Jeżeli ktoś z Was zostawił 

materiały do języka polskiego w szkole, powinien wydrukować załączone pliki (zeszyt ćwiczeń), aby 

móc je uzupełnić i przynieść do szkoły w celu ich sprawdzenia. W przypadku notatek, które 

samodzielnie musicie zredagować w domu, możecie skorzystać z przesłanych materiałów – 

wydrukować je i wkleić lub przepisać (wedle Waszego uznania). To co zostało zapisane kolorem 

zielonym powinno znaleźć się w zeszycie / pogrubione treści proszę wpisać na kolorowo. 

Informacje o zadaniach w zeszycie ćwiczeń zaznaczyłem na czerwono.  

Pozdrawiam 

 

W związku z powyższym proszę o: 

1. wykonanie zadań w zeszycie ćwiczeń dotyczących: 

 Budowy zdania pojedynczego. Powtórzenie s. 72 – 74; 

2. opracowanie w zeszycie następujących tematów: 

 

Lekcja 

Temat: Zawisza Czarny – niezapomniany rycerz. 

[Podręcznik s. 237 – 242] 

 

Przeczytaj tekst pt. Czarny rycerz. Zawisza Czarny  Ewy Nowackiej (s. 237 – 241). 

Wykonaj samodzielnie w zeszycie zadania z podręcznika: 

1 b/242 

 

 

ZAWISZA CZARNY 

 

 



 

3 a,b,c/242 

Proszę odpowiedzieć pełnymi zdaniami na wszystkie zamieszczone w podręczniku pytania  

(10 odpowiedzi w zeszycie). 

 

4/242 

Odpowiedź pisemna w zeszycie. 

 

Proszę przeczytać i wpisać (lub wkleić) poniższą definicję do zeszytu  

(oznaczyć ją na kolorowo). 

 

Plan charakterystyki 

 

 

 

Lekcja 

Temat: Relacja z turnieju rycerskiego.  

[Podręcznik s. 243 - 245] 

 

Przeczytaj komiks pt. Tytus rycerzem Henryka Jerzego Chmielewskiego [s. 243 – 244]. 

 

 



Proszę przeczytać i wpisać (lub wkleić) poniższą definicję do zeszytu  

(oznaczyć ją na kolorowo). 

 

 

 

Zachęcam do obejrzenia przykładowej relacji na platformie YouTube: 

https://www.youtube.com/watch?v=QXtOBmJltvM 

 

Zadanie dodatkowe 

Za pomocą telefonu komórkowego (dyktafonu) nagraj relację z turnieju rycerskiego Tytusa 

(wzorując się na relacjach sportowych, np. z meczu piłki nożnej). Postaraj się opowiedzieć  

w niej o wszystkich wydarzeniach zawartych w komiksie. W przygotowaniu możesz 

wykorzystać pomoc rodzeństwa lub rodziców  Za wykonanie zadania można otrzymać 

dodatkową ocenę. 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=QXtOBmJltvM


Lekcja 

Temat: Rodzaje podmiotów w zdaniu. 

[Podręcznik s. 246 – 248 + ćwiczenia s. 75 - 77] 

 

Obejrzyj filmy i prezentację dotyczące podmiotu i jego rodzajów na platformie YouTube  

i Prezi: 

https://www.youtube.com/watch?v=Uc_D_jy6ZBQ 

https://www.youtube.com/watch?v=_DUycWhC3_E 

https://prezi.com/35cohm161nhc/podmiot/ 

 

Proszę przeczytać i wpisać (lub wkleić) poniższe definicje do zeszytu  

(oznaczyć je na kolorowo). 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Uc_D_jy6ZBQ
https://www.youtube.com/watch?v=_DUycWhC3_E
https://prezi.com/35cohm161nhc/podmiot/


 

 

Wykonaj samodzielnie w zeszycie zadania z podręcznika: 

4/248 (Pisemnie w zeszycie) 

5/248 (Pisemnie w zeszycie) 

6/248 (Pisemnie w zeszycie – wybierz po jednym wykresie z każdego typu podmiotu / łącznie 

trzy zdania). 

 

Uzupełnij s. 75, 76, 77 w zeszycie ćwiczeń. 



Lekcja 

Temat: Każdy się czegoś boi – wiersz Joanny Kulmowej 

[Podręcznik s. 249 – 250 + ćwiczenia s. 78 - 80] 

 

Przeczytaj wiersz pt. Nie mów, że się nie boisz Joanny Kulmowej (s. 249). 

 

Proszę przeczytać i wpisać (lub wkleić) poniższą definicję do zeszytu  

(oznaczyć ją na kolorowo). 

 

 

1. Wypisz z wiersza wszystkie anafory (nie zapomnij o użyciu cudzysłowu –  

–  do zeszytu). 

2. Wykonaj w zeszycie zad. 3/250. 

3. Uzupełnij s. 78, 79, 80 w zeszycie ćwiczeń. 
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