
 

Uczniowie klasy VB, 

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 poniedziałki mamy 2 godziny języka 

polskiego. 

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

adresem: polski7@interia.pl (odpisuję na każdą otrzymaną wiadomość). Bardzo proszę  

o sprawdzanie również skrzynki SPAM, ponieważ z informacji od rodziców wynika, że zdarza się,  

iż wiadomości są tam automatycznie przekierowywane. 

 

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/2749); 

- 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 zapamiętać / zapisać 

swój login i hasło, które są niezbędne do logowania). 

 

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. 

 

30 kwietnia 2020 r. (czwartek – o godzinie 10:00)  odbędzie się sprawdzian on-line z działu III – 

„Świat ludzkich spraw” (s. 194 – 327). Podczas przygotowywania się do testu szczególną uwagę 

zwróćcie na tematy oznaczone w spisie treści kolorem niebieskim oraz wszystkie definicje, które 

zapisywaliście w zeszycie „na kolorowo”. Sprawdzian przeprowadzimy za pośrednictwem znanej 

Wam już platformy Quizizz (w takiej samej formie jak ostatnie zadanie domowe – pytania testowe).  
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Lekcja  

(2 godziny) 

(27 kwietnia 2020 r. – poniedziałek) 

 Temat:  Poznajemy słuchowisko radiowe. 

 

1. Wysłuchaj uważnie słuchowiska radiowego pt. Ostatni numer Numerasa  (przygotowanego 

przez Polskie Radio). Materiał dostępny jest pod poniższym adresem www: 

https://www.polskieradio.pl/7/524/Artykul/1878332,Sluchowisko-Ostatni-numer-Numerasa 

 

Po wejściu na witrynę internetową należy kliknąć w miejscu wskazanym strzałką (po lewej 

stronie). 

 

 

I krok                                                                                                                       II krok 

                    

 

 

2. Po wysłuchaniu słuchowiska wykonaj w zeszycie  poniższe zadania: 

 

1) Wskaż bohaterów występujących w słuchowisku (tylko tych, którzy zabierają głos). 

 

Bohaterowie występujący w słuchowisku: 

  

  

  

  

 

 

 

https://www.polskieradio.pl/7/524/Artykul/1878332,Sluchowisko-Ostatni-numer-Numerasa


2) Uporządkuj i ponumeruj (od 1 do 10) punkty planu wydarzeń zgodnie z historią 

przedstawioną w słuchowisku. 

 

„Ostatni numer Numerasa” – plan wydarzeń 

 

 Budowa maszyny latającej. 

 Wizyta na platformie widokowej. 

 Natknięcie się na Wilka. 

 Nocna wyprawa Dużego i Małej. 

 Wygłoszenie komunikatu do wszystkich dzieci. 

 Odnalezienie Babci. Kapturka i Krasnoludków. 

 Odnalezienie tajnej bazy Numerasa. 

 Podróż Dużego i Małej do Królestwa Bajek przez Straszny Las. 

 Potknięcie się Małej o skrzynkę z narzędziami. 

 Spotkanie z Magiem. 

 

3) Wybierz (spośród podanych) te dźwięki,  które pojawią się w wysłuchanym przez Ciebie 

słuchowisku. 

 

wycie wilka, szelest stron książki, gwizdanie, dźwięk maszyny do pisania, krakanie, 

szczekanie, dźwięk maszyny latającej, warkot samochodu, stukanie młotka, mlaskanie 

smoka, wiercenie, ryk niedźwiedzia, piłowanie, kaszlenie, pohukiwanie sowy, dźwięk 

pilnika, zgrzytanie zębów, brzdęk przewracających się przedmiotów, syreni śpiew, 

uderzanie łyżką o talerz. 

 Dodatkowe dźwięki występujące w słuchowisku: 

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

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

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

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

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4) Na podstawie słuchowiska odpowiedz pełnymi zdaniami na następujące pytania (nie 

musisz przepisywać ich do zeszytu – zapisz wyłącznie odpowiedzi). 

 

1) Który z bohaterów był bardziej strachliwy? 

2) Jaki był tytuł książki, z której pochodzili Duży i Mała? 

3) Kto był autorem książki, z której pochodzili Duży i Mała? 

4) Które znane bajki zniknęły (wymień 5 tytułów)? 

5) Kim był Numeras? 

6) Dlaczego Wilk nie znał odpowiedzi na pytanie: A dlaczego masz takie wielkie oczy? 

7) Dlaczego postaci z bajek zniknęły? 

8) Kto mógł przywrócić bajkom życie? 

 

3. Zapisz (lub wydrukuj i wklej) w zeszycie i oznacz na kolorowo graficzną definicję 

słuchowiska. 

 

 

 

SŁUCHOWISKO 

RADIOWE 

Przedstawienie 
przygotowane 

dla  radia. 

Wypowiedziom 
bohaterów 

towarzyszą różne 
dźwięki (odgłosy, 

muzyka). 

Zastosowane 
dźwięki pomagają 
wyobrazić sobie,  

np. miejsce 
wydarzeń lub 
zachowanie 
bohaterów. 

Pobudza 
wyobraźnię 
słuchaczy. 


