
 

 

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 korzystaniu z platformy 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. 
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Lekcja  

(13 maja 2020 r. – środa) 

Temat:  Co należy umieścić w ogłoszeniu? 

[Podręcznik s. 360 – 361 + ćwiczenia] 

 

1. Przeczytaj poniższe ogłoszenie i na jego podstawie odpowiedz na pytania (pełnym zdaniem –  

w zeszycie).  

 

1) Czego dotyczy ogłoszenie? 

2) Gdzie znajduje się ten obiekt? 

3) Jak daleko leży od centrum Krakowa? 

4) Jaka jest jama? 

5) W jaki sposób można się skontaktować z nadawcą ogłoszenia? 

6) Kto jest nadawcą ogłoszenia? 

7) Czy liczba informacji w ogłoszeniu jest wystarczająca dla osoby zainteresowanej? 

 

 



 

2. Ułóż ogłoszenie z rozsypanych elementów (gotowy tekst zapisz w zeszycie).  
 

 

3. Przeczytaj ogłoszenia i zastanów się, kto mógł je przygotować (niczego nie zapisuj w zeszycie). 

 

 

 

 

 

 

 



4. W podanym tekście wyszukaj informacje, które należy pominąć w ogłoszeniu. Poprawioną przez 

siebie wersję wpisz do zeszytu. 

 

 

 

5. Wszystkie poniższe informacje dotyczą ogłoszenia. Zdecyduj, które z nich są prawdziwe,  

a które – fałszywe (poprawne odpowiedzi wpisz do zeszytu). 

 

 

 

 

 

 

  



6. Przeczytaj i zapisz w zeszycie definicję ogłoszenia (oznacz ją na kolorowo). 

 

OGŁOSZENIE – tekst, w którym się o czymś informuje, coś ogłasza, czasami do czegoś nakłania. 

Zamieszcza się je w prasie, Internecie, radiu i telewizji lub przykleja na specjalnych tablicach 

ogłoszeniowych. Powinno być zwięzłe i zawierać wyłącznie potrzebne informacje (krótkie zdania lub 

równoważniki zdań). W ogłoszeniu muszą znaleźć się odpowiedzi na następujące pytania: 

1) Do kogo? (adresat) 

2) O czym? W jakim celu? (treść ogłoszenia) 

3) Jak? Gdzie? Kiedy? (kontakt z nadawcą) 

 

7. Wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń (s. 123 – 124 / z. 1, 2, 3). 

 

 


