
Język polski klasa 5a 04-08.05 – Beatrycze Smaszcz-Turosieńska

Zagadnienie:

Składnia

 Dzisiaj, zajmiemy się ponownie nowym zagadnieniem. Bądź uważny.  Zaczynamy.

Zapisz starannie temat lekcji w zeszycie.

Temat:   Zdanie złożone   współrzędnie –      ć  wiczenia (lekcja 2godzinna)

1. Obejrzyj jeszcze raz uważnie filmik.

 https://www.youtube.com/watch?v=JCeXlBWM5ic 

2. Przeczytaj, przepisz do zeszytu lub wydrukuj i wklej jeżeli jeszcze nie masz tego w zeszycie. Jezeli 
wcześniej to zrobiłeś tylko przeczytaj. Powinieneś już to umieć. 

Zdanie współrzędnie złożone to zdanie złożone, którego zdania składowe nie określają się wzajemnie 
i mogłyby istnieć oddzielnie.

RODZAJE  ZDAŃ WSPÓŁRZĘDNIE ZŁOŻONYCH

https://www.youtube.com/watch?v=JCeXlBWM5ic


Zdanie współrzędnie złożone łączne – czynności, o  których mowa w zdaniach składowych, 
współistnieją ze sobą. 

Zdanie  współrzędnie złożone rozłączne – treść zdań składowych wykluczają się.

Zdania współrzędnie złożone przeciwstawne – treść zdań składowych przeciwstawiają się sobie pod 
jakimś względem.

Zdania współrzędnie złożone wynikowe – z treści pierwszego zdania składowego logicznie wynika 
treść drugiego zdania składowego.

Najczęściej używane spójniki w zdaniach współrzędnie złożonych to:

a) łącznych – i, oraz

b) rozłącznych – lub, albo

c)przeciwstawnych – lecz, ale

d) wynikowych – więc

Zdania składowe zdań współrzędnie złożonych mogą być oddzielone także za pomocą przecinka, np. 
Wysłuchałem cierpliwie, uśmiałem się do łez. 

3.  A teraz poćwicz.

Przeprowadź analizę podanych zdań złożonych współrzędnie: zaznacz spójnik, sporządź wykres i 
nazwij rodzaj zdania.

Wzór:

1.                                                     2.

Lubię lody waniliowe │ i │ zjadam je z apetytem.

-------------- … ------------------ - zdanie współrzędnie złożone łączne

a) Wieczorem pojadę do cioci albo zostanę w domu.

b) Władysławowo jest piękny i leży nad morzem.

c)  W ogrodzie rosną już krokusy, ale gdzieniegdzie leży jeszcze śnieg.

d) W szkole otrzymałam wiele pochwał, więc zostałam wzorową uczennicą.

e) Spróbuj to złożyć lub schowaj do szafy.

Drogi uczniu co powinieneś po tej lekcji umieć!

• powinieneś znać rodzaje zdań współrzędnie złożonych

•  powinieneś przeprowadzać analizę zdań.



Zagadnienie:

Bawiąc się słowem czytaj uważnie i mądrze pisz.

 Dzisiaj poznamy fragment tekstu Zbigniewa Nienackiego pt. „Uroczysko”. Czytaj uważnie. 
Zaczynamy.

I. Zapisz temat.

Temat:   Pejzaże słowem malowane. Opis krajobrazu.   (2 godz. lek.)

II. Zapoznaj się z sylwetką autora tekstu. Nie przepisuj.

Zbigniew Nienacki (1929–1994) – autor książek dla młodzieży oraz dorosłych
czytelników. Napisał cykl utworów, których głównym bohaterem jest detektyw i
poszukiwacz skarbów – „Pan Samochodzik”. 

III. A teraz uważnie przeczytaj tekst. Jeżeli masz podręcznik do literatury w domu otwórz książkę na 
stronie 255 możesz przeczytać ten tekst w wersji papierowej. 

Uroczysko*   (fragmenty)

Uroczysko  –  mała  owalna  wysepka  pośród moczarów* –  wygląda  jak  odwrócony  do  góry  dnem
spodek, na którym znajduje się kopiec porośnięty kwitnącym żółto miodownikiem*. […] Widok ten
nie ma w sobie nic interesującego i pięknego. Najwyżej urzeka swoim odosobnieniem i samotnością,
stanowi cichy zakątek nikomu niepotrzebny, zapomniany i przez to trochę dziki, a nawet dziwaczny.
W chłodne dnie i noce unoszą się nad Uroczyskiem roje złośliwych i krwiożerczych komarów, w ciepłe
noce oprócz nich podnosi się z bagien biała, lepka mgła i jak liszaj* osiada na listkach miodownika,
opatulając wysepkę jakby wilgotną watą. W słoneczne dni Uroczysko bez skrawka cienia smaży się na
moczarach jak na rozgrzanej patelni; […] w deszczową pogodę wysepka i moczary chłoną wodę jak
gąbka. […]

https://app.wsipnet.pl/podreczniki/strona/147808#
https://app.wsipnet.pl/podreczniki/strona/147808#
https://app.wsipnet.pl/podreczniki/strona/147808#
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Odmienny zupełnie jest widok, który roztacza się z Uroczyska, a szczególnie z wysokiego kopca. Oto
najbliżej  rozciąga się  nieco monotonna powierzchnia okrążających wysepkę bagien – duże,  czarne
oczy  rozlanej  wody,  gdzieniegdzie  rude  plamy  zeschłych,  gnijących  kęp  traw  i  roślin,  czarne
torfowiska*, jeziora pokryte zielonym kożuchem rzęsy*, tu i ówdzie kołyszące się nierówno wysokie
kity trzciny i płoty tataraku. Dalej znowu morze podmokłych łąk, miejscami soczyście zielonych, to
znów  z  ogromnymi  połaciami  lilaróżowych  kwiatków  lub  żółcących  się  pasm  wolich  oczek*.
Ale bagna i łąki kończą się nareszcie i na wysokiej ich krawędzi stoi masywna, mroczna budowla
dwunastowiecznej  kolegiaty*,  podobna  z  dala  –  właśnie  z  kopca  Uroczyska  –  do  przykucniętego
dziwacznego zwierza,  który wsparł  się o ziemię na przednich łapach, zgarbił,  przyczaił,  wtuliwszy
głowę w ramiona i wystawiwszy spiczaste uszy. Dopiero gdy podejdzie się bliżej, owe uszy okazują się
dwiema prostokątnymi wieżami o ostrych, spadzistych hełmach, grzbiet zwierza stanowi stromy, duży
dach,  a  wtulony  łeb  to  empora* wciśnięta  pomiędzy  wieże.
Na przeciwległej  zaś krawędzi moczarów zamykają horyzont wysokie, porośnięte sosnowym lasem
wzgórza,  nierówne, postrzępione jak brzeg naddartej  książki.  Zbocza wzgórz są ciemnozielone jak
głęboka  toń  jeziora  i  tylko  w  jednym  miejscu  łyse,  skaliste,  z  piargami  wapiennego  kamienia,
bielejącego w zieleni  jak wysuszone w słońcu kości.  To Czartoria  –  skała  wapienna z  wądołami*
rozpadlinami po nieczynnych od lat kopalniach wapienia, z czarnymi dziurami po niepotrzebnych już
piecach do wypalania wapna. Okolica pusta, ponura, nieurodzajna, niezamieszkana.

*  uroczysko –  miejsce  odludne,  oddzielone  naturalnymi  granicami;  *moczary,  torfowisko –
podmokły  teren;  *miodownik –  gatunek  rośliny;  *liszaj –  zmiana  skórna  spowodowana  chorobą;
*rzęsa – roślina wodna o drobnych listkach pływających po powierzchni wody; *wole oczka – jedna z
nazw  mniszka  lekarskiego;  *kolegiata –  rodzaj  budynku  kościelnego;  *empora –  element
architektoniczny  w  kościele,  galeria  wsparta  na  kolumnach;  *wądół –  element  ukształtowania
krajobrazu.

IV. Odpowiedź teraz na pytania w zeszycie. Przepisz pytania. Informacje znajdziesz w tekście.

• Jak wyglądało Uroczysko?

• Co w nocy unosiło się nad Uroczyskiem?

• Co w słoneczny dzień działo się z uroczyskiem?

• Co znajduje się na końcu bagien i łąk?

• Czym była Czartoria?

V. Przeczytaj, przepisz do zeszytu lub wydrukuj i wklej.

https://app.wsipnet.pl/podreczniki/strona/147808#
https://app.wsipnet.pl/podreczniki/strona/147808#
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RADY DLA  OPISUJĄCYCH  KRAJOBRAZ

1.Obejrzyj uważnie pejzaż, który chcesz opisać.

2.Wykonaj na brudno notatkę graficzną ukazującą rozmieszczenie w przestrzeni różnych elementów 
krajobrazu.

3. Część właściwa opisu krajobrazu:

•We wstępie określ typ krajobrazu.

•W rozwinięciu opisz wygląd poszczególnych elementów pejzażu.

•Rozpocznij od tego, co znajduje się na pierwszym planie, i stopniowo opisuj coraz bardziej oddalone 
fragmenty krajobrazu.

•Podkreśl przestrzenność opisu, używając wyrazów określających położenie różnych elementów 
krajobrazu, np. blisko, nieco dalej, na prawo, na lewo, tuż obok, w górze.

•Uwzględnij informacje na temat pory roku, dnia, pogody.

•Zastosuj epitety, porównania i przenośnie.

•Użyj różnorodnych czasowników, np. widać, można dostrzec, znajduje się.

•W zakończeniu przedstaw, co sądzisz o opisywanym miejscu, np. urzeka, zachwyca, nuży monotonią.

4.Jeżeli chcesz zapisać tekst, nadaj mu tytuł.

5.Zadbaj o przejrzystość graficzną tekstu. Zastosuj podział na akapity.

……………...

VI.  A teraz  obejrzyj  przedstawione  poniżej  zdjęcia  i  zastanów  się   jakie  elementy  krajobrazu  są
przedstawione na ilustracjach? Wykorzystaj wybrane słowa z ramki i opisz jedno ze zdjęć (10-15 zdań)
w zeszycie. Opis w formie zdjęcia wyślij do 8.05. do nauczyciela. 

•Typ krajobrazu: górski, nadmorski, wyżynny, nizinny, pojezierze.

•Ukształtowanie terenu:wyspa, kopiec, skała, zbocze, wzgórze, wąwóz, rów, jezioro, morze, rzeka, 
strumień, staw, bagno.

•Roślinność: las: iglasty, mieszany, liściasty; sosny, świerki, buki, brzozy; ogród, park, łąka, krzewy, 
kwiaty, zarośla, trawa, sitowie, tatarak.

•Zabudowa: wiatrak, kościół, kolegiata, dom, szałas.



Drogi uczniu co powinieneś po tej lekcji umieć!

• powinieneś uważnie czytać i wyszukiwać potrzebne informacje z tekstu.

• powinieneś znać zasadę opisu krajobrazu

• powinieneś potrafić napisać opis krajobrazu.



Zagadnienie

Spotkanie z lekturą

Drogi uczniu jesteś po przeczytaniu lektury „Alicja w Krainie Czarów” Lewis’a Carroll’a. Brawo.  
Przygotuj książkę jeżeli masz w domu. Zaczynamy.

1. Obejrzyj w wolnej chwili bajkę „Alicja w Krainie Czarów”.

https://www.youtube.com/watch?v=ZhKWmHNw9PM 

2. Zapisz starannie temat.

TEMAT: Pierwsze spotkanie z bohaterami „Alicji w Krainie Czarów” Lewis’a Carroll’a. Plan 
wydarzeń. 

3. Zapisz starannie w zeszycie wstępne informacje dotyczące lektury.

Tytuł: „Alicja w Krainie Czarów”
Autor: Lewis Carroll
Rodzaj literacki: epika
Gatunek literacki: powieść
Czas akcji: 60 lata XIX wieku oraz czas bajeczny
Miejsce akcji: Anglia oraz baśniowa Królicza Nora, która prowadzi do Krainy Czarów
Bohater pierwszoplanowy: Alicja, siedmioletnia dziewczynka
Bohaterowie drugoplanowi: Biały Królik, Królowa Kier, Król Kier, Kot-Dziwak, Pan Gąsienica, 
Zwariowany Kapelusznik, Szarak bez Piątej Klepki, Smok, Niby-Żółw, Mysz, Kaczor, Bill Jaszczurka
Problematyka: wykreowanie bajkowego, odrealnionego świata w którym prawa fizyki i logiki 
przestają mieć znaczenie tak jak często ma to miejsce w dziecięcych fantazjach i snach. Treści bajki zaś
ukrycie przez autora krytyki czasów mu współczesnych.

4. Uzupełnij plan wydarzeń albo napisz swój, krótszy. Plan jest skopiowany z Internetu więc jeżeli 
masz problem z dopisaniem punktu odszukaj go. 

Plan wydarzeń

1. Senność Alicji nad brzegiem rzeki.
2.
3. Alicja w króliczej norze.
4. Dotarcie do wielkiego korytarza z drzwiami.
5. Odkrycie ogrodu.
6. 
7. Zwiększenie się Alicji dzięki zjedzeniu ciastka. Płacz Alicji.
8. Pływanie w „morzu łez”.
9. Spotkanie z Myszą.
10. Próby osuszenia się za pomocą historii Myszy.

https://www.youtube.com/watch?v=ZhKWmHNw9PM


11. Organizacja ptasich wyścigów.
12. Wystraszenie zwierząt opowieścią o kocie Jacku.
13. Błędne uznanie Alicji za służącą przez Białego Królika.
14. Wizyta w domu Białego Królika.
15. Powiększenie wzrostu Alicji i utknięcie w domu królika.
16. Próby przepędzenia Alicji z domu.
17. 
18. Spotkanie z panem Gąsienicą na wielkim grzybie.
19. Eksperymenty z grzybem.
20. Pomyłka Gołębicy biorącej Alicję za Żmiję.
21. Powrót Alicji do normalnej postaci.
22. Wizyta w domu Księżnej. Przeprawa z Żabą Lokajem.
23. Agresywne zachowanie Kucharki.
24.
25. Rozmowa z Kotem Dziwakiem o szaleństwie Krainy Czarów.
26. Wizyta u Szaraka Bez Piątej Klepki.
27. Lekceważące zachowanie gospodarza, Zwariowanego Kapelusznika oraz Susła.
28. Wejście Alicji do cudownego ogrodu.
29. Uratowanie ogrodników przed gniewem Królowej Kier.
30. 
31. Ponowne spotkanie z Kotem Dziwakiem.
32. Wizyta Alicji u Niby-Żółwia pod eskortą Smoka.
33. Opowieść o Rakowym Kadrylu.
34. Powrót ze Smokiem na proces sądowy Waleta Kier.
35. List Waleta dowodem w sprawie.
36. Protest Alicji przeciw interpretacji Króla Kier.
37. 
38. Przebudzenie Alicji.
39. Rozmyślania siostry Alicji o przyszłości dziewczynki. 

Drogi uczniu co powinieneś po tej lekcji umieć!

• powinieneś znać i opowiadać treść lektury

• powinieneś pisać lub uzupełniać plan wydarzeń.


	Uroczysko* (fragmenty)

