
 

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 (zostało to tutaj uwzględnione). 

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

adresem: polski7@interia.pl. 

 

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). 

 

 

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 

(17 kwietnia 2020 r. – piątek) 

 Temat:  „Przypowieść o miłosiernym Samarytaninie” 

[Podręcznik s. 316 - 317] 

 

1. Przeczytaj Przypowieść o miłosiernym Samarytaninie oraz tekst wstępny w ramce (podręcznik 

s. 316). 

2. Opisz krótko w zeszycie, jak zachowali się bohaterowie przypowieści: kapłani  

i Samarytanin (uzupełnij schemat). 

 

ZACHOWANIE 

 

KAPŁANÓW                                                               SAMARYTANINA 

 

 

3. Na podstawie przeczytanego tekstu i wiedzy z lekcji religii zastanów się, kim jest 

bliźni oraz czym jest miłosierdzie. Spróbuj napisać w zeszycie definicje tych dwóch 

słów (w razie trudności możesz wspomóc się internetowym słownikiem języka 

polskiego https://www.wsjp.pl/). 

bliźni –  

miłosierdzie – 

(NASTĘPNA STRONA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.wsjp.pl/


4. Podaj wyrazy bliskoznaczne (przypominam: mają one różne brzmienie ale podobne 

znaczenie) do wyrazu miłosierdzie (możesz wykorzystać internetowy słownik 

synonimów https://www.synonimy.pl/) 

 

 

                                                                         MIŁOSIERDZIE 

 

 

 

 

 

 

5. Zapisz w zeszycie definicję przypowieści (oznacz ją na kolorowo). 

 

Przypowieść – krótki utwór pisany prozą, który pokazuje przykłady postaw  

i zachowań ludzi (przedstawia ponadczasowe prawdy dotyczące życia człowieka). 

 

6. Przeanalizuj odmianę wyrazu Samarytanin przez przypadki. 

 

 

7. Wykonaj następujące zadania w zeszycie ćwiczeń: 
 

s. 114 / ćw. 1 a i b oraz 2 

s. 115 / ćw. 2 a i b 

https://www.synonimy.pl/

