
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. 

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

że w środy 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) 

 Temat:  Co zrobić, by obudzić śpiących rycerzy? 

[Podręcznik s. 250 - 253] 

 

1. Przeczytaj tekst pt. O śpiących rycerzach w Tatrach Jana Kasprowicza (podręcznik / s. 250 – 

253). 

 

2. Wykonaj samodzielnie w zeszycie zad. 2 a,b / s. 253. 

a) Odpowiedz pełnymi zdaniami na wszystkie cztery pytania (podpowiedź historyczna – 

okres pierwszej wojny światowej, zabory). 

 

 



 

b) Przerysuj i uzupełnij w zeszycie tabelę. 

„O śpiących rycerzach w Tatrach” 

elementy fantastyczne elementy realistyczne 

 

 

 

 

 

 

 

3. Odpowiedz pisemnie w zeszycie na następujące pytanie:  

Czy opowieść o śpiących rycerzach może mieć wartość dla współczesnych ludzi? Uzasadnij 

swoje stanowisko w kilku zdaniach. 

 

 

Lekcja 

(25 marca 2020 r. – środa / 2 godziny) 

Temat: Rodzaje orzeczeń w zdaniu. 

[Podręcznik s. 254 – 256 + ćwiczenia s. 81 - 83] 

 

1. Obejrzyj filmy i prezentację dotyczące orzeczenia i jego rodzajów na platformie 

YouTube i Prezi: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=7PQlh8U7YrE 

https://www.youtube.com/watch?v=RXcJ7MunJ5U 

https://prezi.com/zk_3cp5gj7ah/orzeczenie/ 

 

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

je na kolorowo). 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=7PQlh8U7YrE
https://www.youtube.com/watch?v=RXcJ7MunJ5U
https://prezi.com/zk_3cp5gj7ah/orzeczenie/


 

 

 



 

3. Wykonaj samodzielnie w zeszycie zadania z podręcznika: 

5/256  (Pisemnie w zeszycie.) 

      6/256  (Narysuj w zeszycie wykresy, podpisz podmiot i orzeczenie oraz określ ich rodzaj.) 

      7/256  (Narysuj w zeszycie wykresy, podpisz podmiot i orzeczenie oraz określ ich rodzaj.) 

 

4. Uzupełnij s. 81, 82, 83 w zeszycie ćwiczeń. 

 

 

 

 

Lekcja 

(26 marca 2020 r. – czwartek) 

Temat: Jakimi zasadami powinien się kierować harcerz? 

[Podręcznik s. 257 – 258] 

 

1. Zapoznaj się z Hymnem harcerskim zamieszczonym w podręczniku na s. 257. 

2. Wykonaj zad. 1 / s. 257 (pisemnie w zeszycie). 

3. Przeczytaj informacje dotyczące: prawa harcerskiego, krzyża harcerskiego i lilijki – 

– podręcznik s. 258. 

4. Wykonaj samodzielnie w zeszycie zad. 3 / s. 258 (twoja wypowiedź powinna składać się  

z minimum 5 zdań). 

5. Zapoznaj się ze stroną internetową Związku Harcerstwa Polskiego (jego misją) 

https://zhp.pl/ozhp/misja-zhp/ 

oraz pomocą harcerzy w sytuacji epidemii  

https://zhp.pl/2020/covid-19-sluzba/ 

 

 

Lekcja 

(27 marca 2020 r. – piątek) 

Temat: Rozmawiamy o Mikołaju Koperniku, który „zatrzymał Słońce i poruszył Ziemię”. 

[Podręcznik s. 259 – 260] 

 

1. Zapoznaj się z tekstem Władysława Broniewskiego pt. Kopernik – podręcznik s. 259. 

https://zhp.pl/ozhp/misja-zhp/
https://zhp.pl/2020/covid-19-sluzba/


2. Obejrzyj krótkie filmy o Mikołaju Koperniku na platformie YouTube: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=x0hX2J4QNd4 

https://www.youtube.com/watch?v=N_mVXHI8li0 
 

 

3. Wykonaj samodzielnie w zeszycie zad. 1 / s. 260 (odpowiadaj na pytania pełnymi zdaniami). 

4. Na podstawie wiersza i filmów zapisz nazwy cech charakteru, którymi wyróżniał się astronom 

(w formie mapy myśli). 

 

 

 

MIKOŁAJ  KOPERNIK 

 

 

 

 

5. Wykonaj samodzielnie w zeszycie zad. 3 / s. 260 

 

a) Odpowiedz na pytanie pełnym zdaniem i uzasadnij swoje stanowisko (poprzyj  

je odpowiednim fragmentem wiersza – pamiętaj o zastosowaniu cudzysłowu). 

b) Przerysuj do zeszytu i uzupełnij – na podstawie wiersza – tabelę (nie przepisuj 

fragmentów utworu, udzielaj własnych odpowiedzi). 

 

MIKOŁAJ  

KOPERNIK 

NOC 

(I, II, III strofa) 

ŚWIT 

(IV strofa) 

DZIEŃ 

(IV strofa) 

 

Co robi? 

Co się z nim dzieje? 

 

   

 

Co czuje? 

 

 

   

 

6. Zadanie dodatkowe dla chętnych. Dokonaj analizy budowy wiersza Kopernik  

W. Broniewskiego (w taki sposób, w jaki robimy to na lekcji). 

https://www.youtube.com/watch?v=x0hX2J4QNd4
https://www.youtube.com/watch?v=N_mVXHI8li0
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