
Uczniowie klasy VB, 

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. 

Lekcje rozpisane są zgodnie z podziałem godzin (zawierają konkretne daty). Przypominam, 

że w poniedziałki mamy 2 godziny języka polskiego (zostało to tutaj uwzględnione). 

Gdybyście mieli jakieś pytania lub wątpliwości, zachęcam do kontaktu mailowego pod 

adresem: polski7@interia.pl 

 

TYDZIEŃ 2 

 

Lekcja  

(23 marca 2020 r. – poniedziałek – 2 godziny) 

 Temat:  Przydawka, czyli określenie rzeczownika w zdaniu. 

[Podręcznik s. 273 + ćwiczenia s. 105 - 107] 

 

1. Przypomnij sobie informacje na temat poznanych już: orzeczenia i podmiotu, grupy podmiotu 

i grupy orzeczenia, związku głównego i związków pobocznych. Możesz skorzystać  

z poniższych map myślowych. Chętni uczniowie mogą wydrukować je i wkleić  

do zeszytu lub narysować własną wersję graficznych notatek. 



 

 

 

 



2. Zapisz w zeszycie i oznacz na kolorowo informacje dotyczące nowej części zdania – 

przydawki (można wydrukować poniższą notatkę i wkleić ją do zeszytu). 

 

Przydawka – część zdania, która jest określeniem rzeczownika. Nazywa cechy, właściwości, 

przynależność. Najczęściej jest wyrażona przymiotnikiem, zaimkiem lub rzeczownikiem. 

Odpowiada na pytania: jaki? jaka? jakie? który? która? które? czyj? czyja? czyje? ile? ilu? 

3. Wykonaj zadania umieszczone pod poniższymi adresami www (tylko te, które są dostępne  

on-line i mają opcję automatycznego sprawdzania – nie przepisuj niczego do zeszytu).  

 

https://epodreczniki.pl/a/podmiot-i-orzeczenie---szybkie-przypomnienie/Djzjqq0XS 

https://epodreczniki.pl/a/przydaje-blasku-rzeczownikowi---przydawka/DwG1DQstJ 

4. Wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń s. 105 – 107. 

https://epodreczniki.pl/a/podmiot-i-orzeczenie---szybkie-przypomnienie/Djzjqq0XS
https://epodreczniki.pl/a/przydaje-blasku-rzeczownikowi---przydawka/DwG1DQstJ


Lekcja  

(24 marca 2020 r. - wtorek) 

 Temat:  Wiadomości z Koryntu. Kim był Syzyf? 

[Podręcznik s. 268 - 269] 

 

1. Zapoznaj się z tekstem ze s. 268 – 269 pt. Syzyf  Jana Parandowskiego (podręcznik). 

2. Odpowiedz w zeszycie pełnymi zdaniami na poniższe pytania (pytań nie przepisuj do 

zeszytu).  

1) Kim był Syzyf i gdzie mieszkał? 

2) Czyim ulubieńcem był Syzyf? 

3) Co było największą wadą Syzyfa? 

4) Dlaczego Dzeus zezłościł się na Syzyfa? 

5) Kogo pierwszego wysłał Syzyfowi Dzeus? 

6) O co poprosił żonę umierający Syzyf? 

7) W jaki sposób Syzyf powrócił po śmierci na ziemię? 

8) Jaką karę otrzymał Syzyf za nieposłuszeństwo wobec bogów? 

9) Co działo się, kiedy Syzyf był bliski wytoczenia kamienia na szczyt góry? 

3. Uzupełnij w zeszycie poniższy schemat cechami charakteru Syzyfa. 

 

                   sprytny                                                                                ………………………. 

 

SYZYF 

………………..…                                        był …                                    ………………… 

(jaki?) 

 

  

…………………….. …………………… 

 

4. Przepisz do zeszytu znaczenie poniższego związku frazeologicznego i ułóż z nim jedno 

zdanie. 

Syzyfowa praca – praca, która nigdy się nie kończy. Jest ona ciężka i żmudna, ale nie daje 

żadnych efektów. 

 



Lekcja  

(25 marca 2020 r. - środa) 

Temat:  Komu i dlaczego – według starożytnych Greków – udało się sprowadzić nieszczęścia i śmierć 

na ludzi? 

[Podręcznik s. 274 - 276] 

 

1. Zapoznaj się z tekstem ze s. 274 – 275 pt. Puszka Pandory  Wandy Markowskiej 

(podręcznik). 

2. Wykonaj w zeszycie zad. 1 / s. 276 (nie przepisuj do zeszytu podanych zdań – przy numerach 

wypowiedzi wpisz prawda lub fałsz). 

1) 

2) 

3) 

4) 

5) 

6) 

 

3. Na podstawie przeczytanego tekstu napisz w zeszycie krótkie (5-7 zdań) streszczenie mitu 

(lekcja o streszczeniu była w ubiegłym tygodniu), które rozpoczniesz od słów: 

 

Ludzie zaczęli cierpieć, ponieważ … 

 

4. Przepisz do zeszytu znaczenie poniższego związku frazeologicznego i ułóż z nim jedno 

zdanie.  

 

puszka Pandory – zbiór, źródło zła, kłopotów, nieszczęść. 

 

 

Lekcja  

(27 marca 2020 r. - piątek) 

Temat:  Czego pragnie Juniper Berry? Rozmawiamy o samotności. 

[Podręcznik s. 281 - 284] 

 

1. Zapoznaj się z tekstem ze s. 281 – 283 pt. Juniper Berry M.P. Kozlowsky (podręcznik). 

 

 



2. Przerysuj do zeszytu poniższy schemat i uzupełnij go informacjami z tekstu (nie cytuj – 

odpowiedzi zapisuj własnymi słowami). 

 

3. Opisz, jak obecnie zachowują się rodzice wobec Juniper, a jak zachowywali się kiedyś. 

Uzupełnij tabelę w zeszycie. 

Rodzice Juniper 

dziś kiedyś 

 

 

 

 

 

 

 

4. Odpowiedz w zeszycie na poniższe pytania (pełnymi zdaniami): 

1) Dlaczego człowiek może czuć się samotny? 

2) Dlaczego można czuć się samotnym mając dookoła siebie innych ludzi? 

3) Co można zrobić, by pomóc ludziom, którzy czują się samotni? 



/



/



/



/



/



/



/








