
 

Uczniowie klasy VI, 

poniżej zamieszczam instrukcje dotyczące samodzielnego opracowania i utrwalenia treści  

z zakresu języka polskiego w domu. 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 (odpowiadam na każdą otrzymaną wiadomość). 

 

Wydawnictwo GWO udostępniło dla Was podręcznik i zeszyt ćwiczeń (w formie  

on-line), z których możecie korzystać klikając w poniższe linki (jeżeli ktoś z Was pozostawił 

ćwiczenia w szkole, powinien wydrukować wyznaczone do uzupełnienia strony i wykonać 

zadania): 

- zeszyt ćwiczeń (https://flipbook.apps.gwo.pl/display/2750); 

- podręcznik (https://wpiszkod.gwo.pl/uzytkownik/zaloguj). 

 

Przypominam o rozpoczęciu pracy na platformie Quizizz – informacje o zadaniach i testach 

otrzymujecie ode mnie za pośrednictwem poczty elektronicznej. 

Proszę pamiętać o zadaniu domowym z części zdania, które powinniście wykonać do środy 

(informacje przesłałem Wam w e-mailu). 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

mailto:polski7@interia.pl
https://flipbook.apps.gwo.pl/display/2750
https://wpiszkod.gwo.pl/uzytkownik/zaloguj


 

 

Lekcja (2 godziny) 

(22 kwietnia 2020 r. – środa) 

 Temat:  O tym, jak w „Bajkach robotów” maszyna cyfrowa walczyła ze smokiem. 

[Podręcznik s. 302 – 308] 

 

1. Przeczytaj uważnie tekst Stanisława Lema pt. Bajka o maszynie cyfrowej, co ze smokiem walczyła 

(podręcznik s. 302 – 307). 

 

2. Na podstawie przeczytanego opowiadania uzupełnij w zeszycie poniższy schemat: 

 

1) Czas i miejsce akcji: 

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

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

2) Bohaterowie: 

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

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

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

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

3) Elementy fantastyczne występujące w utworze: 

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

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

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

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

4) Plan ramowy (10 punktów w formie równoważników zdań): 

1. …………………………………………………………………………….. 

2. …………………………………………………………………………….. 

3. …………………………………………………………………………….. 

4. …………………………………………………………………………….. 

5. …………………………………………………………………………….. 

6. …………………………………………………………………………….. 

7. …………………………………………………………………………….. 

8. …………………………………………………………………………….. 

9. …………………………………………………………………………….. 

10. …………………………………………………………………………….. 

 



 

 

3. Zapisz w zeszycie notatkę graficzną dotyczącą literatury fantastycznonaukowej. 

 

 

 

 

4. Wykonaj w zeszycie zad. 2 / s. 308 (w kilku zdaniach uzasadnij wybór przysłowia). 

 

 

LITERATURA 

FANTASTYCZNONAUKOWA 

Wydarzenia 
rozgrywają się  

w dalekiej przyszłości. Wizja postępu 
cywilizacyjnego.  

Rozkwit lub upadek 
ludzkości 

(wymyślone 
maszyny, podróże 

kosmiczne). 

Język współczesny + 
słownictwo 

nazywające nieznaną 
rzeczywistość. 

Elementy 
fantastyczne 
nawiązują do 

osiągnięć 
technicznych. 

Wyobrażenia na 
temat przyszłości 

ludzkości. 


