
Język polski klasa 5a 18-22.05 – Beatrycze Smaszcz-Turosieńska 

Zagadnienie: 

Składnia 

 Dzisiaj, zajmiemy się ponownie zdaniami współrzędnymi. Bądź uważny.  Zaczynamy. 

Zapisz starannie temat lekcji w zeszycie. 

Temat: Zdanie złożone współrzędnie jeszcze raz –  ćwiczenia (lekcja 2godzinna) 

1.Przypomnij, to w zeszycie już masz. 

Zdanie złożone, którego zdania składowe nie określają się wzajemnie i mogłyby istnieć oddzielnie, 

nazywamy zdaniem współrzędnie złożonym. 

RODZAJE  ZDAŃ  WSPÓŁRZĘDNIE ZŁOŻONE 

 

A)  Zdania współrzędnie złożone łączne. 

Czynności, o których mowa w zdaniach składowych, współistnieją ze sobą. 

 

Ufoludki nie istnieją i zaraz cię o tym przekonam. 

 

Wykres zdania: 

1  ....  2 

—           — 

B) Zdania współrzędnie złożone rozłączne. 

Treści zdań składowych wykluczają się. 

 

Odlecieli albo jeszcze są na Ziemi. 

 

Wykres zdania: 

1  ....  2  

←          → 

C) Zdania współrzędnie złożone przeciwstawne. 

Treści zdań składowych przeciwstawiają się sobie pod jakimś względem. 

 

Spotkałam kosmitę, ale nie rozmawiałam z nim. 

 

Wykres zdania: 

1  ....  2 

→         ← 

D) Zdania współrzędnie złożone wynikowe. 

Z treści pierwszego zdania składowego logicznie wynika treść drugiego zdania składowego. 

 

Nie znałam jego języka,   zrozumiałam pytania. 



 

Wykres zdania: 

1  ....  2 

→           → 

 

2. A teraz poćwicz. 

 

 Zadanie A) 

 

Wskaż w tekście zdania złożone współrzędnie. Policz je, a dowiesz się, kto był autorem 

opisywanej powieści. 

 

W 1898 roku roku napisał powieść zatytułowaną Wojna światów. Utwór opowiada o inwazji Marsjan 

na Ziemię. Akcja toczy się w Anglii. Tam właśnie ląduje statek kosmiczny. Przybysze są wrogo 

nastawieni do Ziemian i atakują wszystkich pozaziemską bronią. Ludzie ulegają panice, więc kosmici z 

łatwością opanowują coraz większy obszar kraju. Londyn wyludnia się, a na ulicach miasta można 

ujrzeć zabitych. Mieszkańcy południa kraju uciekają w popłochu lub próbują ukryć się w bezpiecznych 

miejscach. Koniec ziemskiej cywilizacji wydaje się bliski, lecz na szczęście kosmici nie są odporni na 

ziemskie bakterie. Giną niespodziewanie. Na podstawie tej powieści w 1938 roku przygotowano 

słuchowisko radiowe, które wzbudziło panikę wśród mieszkańców New Jersey. 

 

KLUCZ  DO  ODPOWIEDZI 

 

Herbert George Wells – 5 zdań współrzędnie złożonych. 

Orson Welles – 6 zdań współrzędnie złożonych. 

Steven Spielberg – 7 zdań współrzędnie złożonych. 

 

Zadanie B) 

 

Uzupełnij zdania odpowiednimi spójnikami z ramki. Polecenie wykonaj ustnie. 

 

                                 · a   ·     ale      ·   i   ·      lecz  ·      lub  ·      więc 

 

Widziałeś UFO …………..  spotkałeś się z obcymi? 

Tajemniczy agenci w czarnych garniturach przyjdą do ciebie ………. będą próbowali nakłonić cię do 

milczenia. Nie zrobią tego na siłę, …………… użyją specjalnych urządzeń powodujących utratę 

pamięci. Na bazie tego mitu powstał komiks,………….na podstawie komiksu zrealizowano film. 

Obejrzałem film,………...wiem trochę o facetach w czerni. Jestem odważny, …………..wolę trzymać 

się z daleka od kosmitów. 

 

 

Drogi uczniu co powinieneś umieć: 

 rozróżniać zdania współrzędnie złożone 

 wykonywać wykresy zdań złożonych współrzędnie 

 

 



Zagadnienie: 

Ortografia 

 Dzisiaj, zajmiemy się ortografią. Bądź uważny.  Zaczynamy. 

1. Zapisz starannie temat lekcji w zeszycie. 

Temat: Odkrywanie tajemnic miasta… pisownia wyrazów wielka i małą literą.  (lekcja 2godzinna) 

2. Obejrzyj uważnie prezentację. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=IEhVPhnOA7g 

 

3. Przeczytaj uważnie, przepisz lub wydrukuj i wklej. 

 

Wielką literą piszemy: 

 nazwy kontynentów, państw, regionów, miejscowości, np. Ameryka Południowa, Czechy, 

Małopolska, Wadowice, Kasina Wielka; 

 nazwy mieszkańców kontynentów, państw, regionów, np. Azjata, Węgier, Wielkopolanka; 

 nazwy indywidualne szkół, np. Szkoła Podstawowa nr 1 w Jastarni 

 pierwszy wyraz tytułu oraz nazwy własne w tytułach utworów literackich, np. „W pustyni i w 

puszczy”, „Ania z Zielonego Wzgórza” 

 nazwy ulic, placów, rynków, różnego typu budowli, np. ulica Grodzka, Mały Rynek; 

 nazwy własne instytucji, lokali, np. Muzeum Narodowe w Warszawie. 

Małą literą piszemy: 

 nazwy mieszkańców miejscowości, np. szczecinianin, łodzianka; 

 nazwy województw, np. województwo kujawsko-pomorskie; 

 przymiotniki utworzone od nazw kontynentów, państw, miejscowości, np. amerykańskie 

samochody, grecka muzyka, kaliskie fortepiany; 

 stojące na początku nazwy wielowyrazowej słowa ulica, plac, kościół, pomnik, jeśli są tylko 

nazwą gatunkową (rodzajową), np. ulica Piłsudskiego; 

 nazwy wydarzeń lub aktów dziejowych, np. bitwa pod Cedynią. 

Nazwy wydarzeń dziejowych możemy zapisać wielką literą ze względów uczuciowych lub dla 

podkreślenia szacunku, np. Powstanie Warszawskie. 

Wyjątkowo wielką literą zawsze piszemy nazwę Bitwa Warszawska. 

 

4. Poćwicz. 

https://www.youtube.com/watch?v=IEhVPhnOA7g


 

Przeczytaj tekst, a następnie wykonaj w zeszycie polecenia. 

 

Na Rynku Starego Miasta było bardzo wesoło – dużo ludzi, obrazów, grajków […], zanim weszliśmy 

na Rynek, dziadek zadał nam zagadkę. 

– Dlaczego ta ulica, którą właśnie przyszliśmy (nazywa się Świętojańska, od katedry Jana Chrzciciela), 

wychodzi prosto na dom, a nie na sam plac? Czy to średniowieczny architekt tak się pomylił, czy może 

ktoś postawił sobie dom w poprzek ulicy? […] 

– Eee, kto by był taki głupi? – wyrwał się Antek. 

– No właśnie – triumfował dziadek. – Wcale nie był głupi, tylko mądry. Taki dom w poprzek ulicy 

hamował rozpęd koni, gdyby drużyny nieprzyjacielskie chciały wedrzeć się na Rynek. A wtedy 

mieszczanie mogli łatwiej atakować z okien. 

– Pamiętacie, jak wam opowiadałem o zakładaniu miasta? – zapytał dziadek, kiedy znaleźliśmy się na 

Rynku. – Tu wyraźnie widać, że domy zbudowano według jednego planu – a więc rynek i odchodzące 

od niego ulice, po dwie z każdej strony prostopadle do siebie. […] Nazwy ulic pochodziły często od 

nazw zawodów ludzi, którzy tam mieszkali, na przykład ulica Piekarska, bo żyli tam piekarze i były 

młyny, Piwna, bo warzono, czyli produkowano piwo. Słowo „dunaj” oznaczało dawniej strumień,   

nazwy Szeroki Dunaj i Wąski Dunaj przypominają, że kiedyś dzisiejszymi ulicami płynęły rzeczki. 

                                                                         Marianna Gal,Warszawa. Stare i Nowe Miasto (fragment). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Uzupełnij informację na temat miejsca akcji. 

Wydarzenia rozgrywają się na …………………………….  w ………………………… 

 Ułóż alfabetycznie nazwy warszawskich ulic, o których mowa w tekście, i podkreśl te, które 

wzięły swoje nazwy od elementów krajobrazu. 

 Zapisz nazwę budowli znajdującej się przy ulicy Świętojańskiej. 



 Dopasuj słowa podkreślone w tekście do definicji objaśniających ich znaczenie. 

– nazwa własna konkretnego miejsca. 

– miejsce w mieście, często główny plac. 

 

Na podstawie podanych informacji przyporządkuj każdej z pisarek utwór jej autorstwa i miasto, 

z którym przez wiele lat była związana. Uzupełnione zdania zapisz w zeszycie. 

 

 Autorka Wierszyków nałęczowskich mieszkała w Poznaniu. 

  „Szkolnych przygód Pimpusia Sadełko” nie napisała Kazimiera Iłłakowiczówna. 

 W Kaliszu nie mieszkała Irena Jurgielewiczowa. 

 Dla autorki książki „Ważne i nieważne” bardzo ważna była Warszawa. 

 W stolicy Polski nie mieszkała Kazimiera Iłłakowiczówna. 

 Maria Konopnicka, autorka…………..mieszkała w…………….. 

 Irena Jurgielewiczowa, autorka …………….mieszkała w…………... 

 …………...autorka……………...mieszkała w Poznaniu. 

 

 Drogi uczniu co powinieneś umieć: 

 znać zasady stosowania wielkich i małych liter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zagadnienie: 

Bawiąc się słowami 

 Dzisiaj poznamy fragment powieści Joanny Kulmowej. Bądź uważny.  Zaczynamy. 

1. Zapisz starannie temat lekcji w zeszycie. 

Temat: Leokadia i natchnienie… Joanna Kulmowa „Wio, Leokadio”. 

 

2. Przeczytaj informacje o autorce tekstu. Nie przepisuj. 

Joanna Kulmowa (ur.1928, zm. 2018) – poetka, autorka utworów 

scenicznych, reżyserka teatralna. Dla dzieci napisała wiele wierszy, w 

których powaga splata się z zabawą. Najbardziej znane tomiki 

poetyckie to Śpiew lasu, Zasypianki, Niebo nad miastem. Przez wiele 

lat mieszkała w leśniczówce w Strumianach. W 2010 roku otrzymała 

tytuł doctora honoris causa* 

 Uniwersytetu Szczecińskiego oraz honorowe obywatelstwo Szczecina. 

 

* doctor honoris causa – honorowy tytuł naukowy nadawany przez 

uczelnie osobom szczególnie zasłużonym dla nauki i kultury. 

 

 

 

 

3. Przeczytaj uważnie fragment powieści Joanny Kulmowej. 

 

Leokadia i natchnienie 
Joanna Kulmowa 

Wio, Leokadio (fragmenty) 
Dzień dobry – powiedziała Leokadia do Kelnerki. – I niech pani odpowie tylko dzień dobry i nic 

więcej, bo popsuje mi pani humor, a ja muszę zesłać sobie humor do pisania piosenek. […] Dwie 

porcje lodów czekoladowych z kremem! 

– Od czego zaczniesz, Leokadio? – zapytał Alojzy. 

– Oczywiście od siebie – odparła Leokadia. – Poeta ZAWSZE od tego zaczyna. 

Tymczasem szpaki sfruwały na trawnik naprzeciwko kawiarnianego ogródka i pluskały się w fontannie 

przed Ratuszem, a potem wzlatywały na drzewa przy alei Migdałów i gwizdały na cały głos. 

Tymczasem w kawiarence brązowej i złotej syczał i śpiewał ekspres do kawy. Tymczasem nad pustymi 

pucharkami po lodach grały i bzykały muchy i osy. Tylko Leokadii nie chciała się ułożyć piosenka. 

– To dziwne, Alojzy – powiedziała Leokadia. – Jak nie byłam Poetką, to ciągle układałam własne 

piosenki, a teraz przychodzą mi na myśl tylko cudze. 

– To ułóż cudzą piosenkę – poradził Alojzy. 

– To potem. Na początku trzeba układać własne. 

– Wiem! – zawołał Alojzy. Ty nie śpiewasz po lodach, tylko po koniczynie albo po marchwi, albo po 

https://app.wsipnet.pl/podreczniki/strona/147814


bułeczce z sałatą. 

I poszli po bułeczki, ale w mieście nie było bułeczek, bo wykupiły je dzieci wyjeżdżające na wakacje, 

więc Alojzy z Leokadią wędrowali coraz dalej i dalej, aż zawędrowali do kiosku na skraju Spalonego 

Lasku i kupili tam sobie po dwie bułeczki i po dwie główki sałaty, i postanowili zjeść je na miejscu. 

– Co to? – zawołała nagle Leokadia i zastrzygła uszami. 

Bo z głębi Spalonego Lasku dobiegała do ich uszu cichutka, ale wesoła muzyczka, tak jakby tam 

daleko ktoś kręcił korbką starej katarynki. 

 

 

– Chodźmy tam! – zawołała Leokadia. 

Ale zaraz dodała: 

– Jak ułożę piosenkę! 

I ze złości zjadła obie bułeczki naraz. 

– Ułożyłaś? – zapytał Alojzy. 

– Nie masz marchwi? – zapytała Leokadia. 

Alojzy znalazł w kieszeni marchew i Leokadia prędko ją zjadła […]. 

A potem zastrzygła uszami i zawołała: 

– Karuzela! 

– Nie masz rymu? – zapytał Alojzy. – Niedziela. Wesela. Aniela. Cebula – ale to do karuzula. 

– Karuzela! – powtórzyła Leokadia. 

I pocwałowała w głąb Spalonego Lasku, a Alojzy pobiegł za nią i rzeczywiście w głębi Spalonego 

Lasku zobaczył dwie karuzele i diabelski młyn, i mnóstwo ludzi, którzy śmiali się i pokrzykiwali, ale 

wesoła muzyczka była od nich o wiele głośniejsza. 

– Dwa bilety! – krzyknął Alojzy do Właściciela Karuzeli. 

Ale zanim zdążył zapłacić, Leokadia już frunęła w górę i zajęła miejsce w niebieskiej łódce, a jej 

rozpostarte szeroko skrzydła wyglądały jak dwa srebrne żagle na wietrze. 

– WIO, KARUZELO! – wołała Leokadia. – WIO, KARUZELO! 

A potem jeździli razem na diabelskim młynie, a Leokadia zawsze w ostatniej chwili zawisała tak, że 

nigdy nie była do góry nogami. Ale i jej zakręciło się wreszcie w głowie. 

– Sama nie wiem, czy gwiazdy są w moich oczach, czy na niebie, Alojzy? W każdym razie wcale nie 

muszę wzlatywać po nie do góry. 

I pofrunęli przez Spalony Lasek i przez ulicę do miasta, to zaledwie dotykając bruku, to znowu 

uderzając o niego kopytami tak mocno, że nad jezdnią wykwitały kolorowe iskry, i chociaż nie było ani 



lodów czekoladowych z kremem, ani bułeczek, ani nawet niedobrej marchewki, ni stąd, ni zowąd 

Leokadia zaśpiewała zupełnie własną piosenkę o sobie: 

 
* chomąto– część uprzęży zakładanej koniowi na szyję. 

– Jak ci się podoba, Alojzy? 

– Wcale mi się nie podoba – powiedział Alojzy. – Po pierwsze, nie masz chomąta, a po drugie, ja bym 

się wstydził tak mówić o sobie. 

– Bo ty NIE MASZ smukłych uszu – parsknęła pogardliwie Leokadia. – Ani śpiewających podków. I 

nie możesz mówić tak O SOBIE, bo nie jesteś Poetą. 

– Całe szczęście – mruknął Alojzy. 

Ale tak naprawdę to bardzo się cieszył, że Leokadia znowu śpiewa. 

 

Sprawdzam się! 

1. Określ, czy poniższe zdania dotyczące tekstu są prawdziwe czy fałszywe. Wpisz do zeszytu 

odpowiedzi i pytania. Możesz wydrukować i wkleić. 

1. Leokadia jest zwykłą kobietą. 

2. Leokadia od urodzenia jest poetką. 

3. Leokadia nieustannie przeżywa niemoc twórczą. 

4. Alojzy jest przyjacielem Leokadii. 

5. Alojzy jest poetą. 

2. Przytocz fragmenty tekstu ( czyli zacytuj) zawierające informacje o miejscach, w których toczy 

się akcja. 



3. Ułóż zdarzenia w związki przyczynowo-skutkowe. 

 

 

 

brak bułeczek,  kłopoty z piosenką, odzyskanie mocy twórczej, wędrówka do Spalonego Lasu, 

wyprawa do miasta, zabawa w wesołym miasteczku 

 

4. Sformułuj argument potwierdzający opinię, że Leokadia jest postacią fantastyczną. 

5. Wyjaśnij, dlaczego Alojzemu nie podobała się piosenka ułożona przez przyjaciółkę. 

6. Ułóż zdanie, które mogłoby być puentą opisanych zdarzeń. 

7. Podaj wyrazy bliskoznaczne do słowa natchnienie. 

 Drogi uczniu co powinieneś umieć: 

 czytać ze zrozumieniem 

• wyszukiwać potrzebne informacje z tekstu 

 

 

Uwaga!!! 

 

Zaczynamy czytać „W pustyni i w puszczy” H. Sienkiewicza 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9Y60f0ku-YA   - audiobook 

 

Lekturę zaczynamy omawiać  28.05 (czwartek) 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9Y60f0ku-YA

