
 

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. 
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Lekcja 

(20 kwietnia 2020 r. – poniedziałek) 

 Temat:  Korzystaj ze słowników! 

[Podręcznik s. 295 – 296 + ćwiczenia] 

 

1. Zapoznaj się z informacjami na temat haseł słownikowych i słowników, z których pochodzą 

(podręcznik s. 295). 

2. Zastanów się nad rozwiązaniem zad. 1 / s. 295 (dokonaj analizy podpunktów – nie zapisuj odpo-

wiedzi w zeszycie). 

3. Przeczytaj poniższe informacje dotyczące słowników: 

 

 Chcąc sprawdzić pisownię wyrazów, możemy skorzystać ze słowników ortograficznych  

(np. z Nowego słownika ortograficznego języka polskiego PWN, pod red. E. Polańskiego, 

Warszawa 1996).  

 Kiedy nie wiemy, co oznacza jakieś słowo, z pomocą przychodzą słowniki ogólne języka 

polskiego (np. Inny słownik języka polskiego PWN, red. M. Bańko, Warszawa 2000; Słownik 

współczesnego języka polskiego, red. B. Dunaj, Warszawa 1996; Uniwersalny słownik języka 

polskiego PWN, red. S. Dubisz, Warszawa 2003).  

 Wątpliwości z odmianą wyrazów rozwiewają słowniki poprawnościowe (np. Nowy słownik 

poprawnej polszczyzny, red. A. Markowski, Warszawa 1999).  

 Z kolei słowniki frazeologiczne są źródłem informacji na temat znaczenia i sposobu użycia 

utartych, stałych połączeń językowych, czyli frazeologizmów (m.in. Słownik frazeologiczny 

języka polskiego, red. S. Skorupka, Warszawa 1967-1968; S. Bąba, G. Dziamska,  

J. Liberek, Podręczny słownik frazeologiczny, Warszawa 1996).  

 Do gromadzenia słownictwa pochodzącego z języków obcych wyspecjalizowane są słowniki 

wyrazów obcych (np. Słownik wyrazów obcych PWN, Warszawa 1995; R. Pawelec, Wieża 

Babel. Słownik wyrazów obcych nie tylko dla gimnazjalisty, Warszawa 1999). Są też takie 

leksykony, które zawierają wyrazy używane w konkretnej odmianie języka polskiego,  

np. w gwarze podhalańskiej, polszczyźnie potocznej, gwarze uczniowskiej.  

 Uczniowie bardzo często korzystają też ze słowników synonimów i słowników wyrazów 

bliskoznacznych (np. ze Słownika synonimów polskich, pod. red. Z. Kurzowej, Warszawa 

1998).  

 Kiedy uczymy się języków obcych, korzystamy ze słowników dwujęzycznych, w których 

znajdujemy słowa obce i ich znaczenia w języku rodzimym
1
. 

 

                                                           
1
 Epodręczniki: https://epodreczniki.pl/a/slowniki-jako-nasza-pamiec/D4REsLkjl, dostęp 18.04.2020. 

https://epodreczniki.pl/a/slowniki-jako-nasza-pamiec/D4REsLkjl


 

 

4. Obejrzyj uważnie prezentację multimedialną na temat budowy hasła słownikowego  

i słowników:   https://prezi.com/ztdnd-aqp813/sownik/ 

 

5. W związku z tym, że nie możecie korzystać z biblioteki, zamieszczam internetową biblioteczkę 

najważniejszych słowników w wersji on-line pod adresem:  http://www.edupedia.pl/dictionary 

(mogą być dla Was przydatne również po powrocie do szkoły). 

 

 

 

Po lewej stronie znajduje się spis słowników dostępnych  Po prawej stronie można 

w formie on-line.       wpisać hasło, którego  

szukasz.  

 

 

 

 

 

 

6. Na podstawie informacji z lekcji i prezentacji uzupełnij zadania w zeszycie ćwiczeń (s. 98 – 100). 
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