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Ortografia 

Drogi uczniu przygotuj zeszyt oraz jeżeli masz w domu słownik ortograficzny. Zaczynamy. 

 

1. Zapisz teraz starannie temat lekcji: 

 

Temat: Pisownia zakończeń -i, -ij, -ji oraz wyrazów zakończonych na -ę, -em, -ą, -om. 

 

2. Jeżeli masz możliwość wydrukuj i wklej, jeżeli nie to przepisz. 

 

ZAPAMIĘTAJ! 

Rzeczowniki rodzaju żeńskiego zakończone w mianowniku na -ja mają w dopełniaczu, celowniku, 

miejscowniku liczby pojedynczej zakończenia: 

• -i, gdy zakończenie -ja występuje po samogłoskach, np.szyja – szyi, onomatopeja – onomatopei; 

• -ji, gdy zakończenie -ja występuje po spółgłoskach c, z, s, np. komunikacja – komunikacji, 

komisja – komisji, fantazja – fantazji. 

Rzeczowniki rodzaju żeńskiego zakończone w mianowniku na -ia mają w dopełniaczu, celowniku, 

miejscowniku dwa typy zakończeń. 

Zakończenie -i piszemy, gdy -ia występuje: 

• po spółgłoskach p, b, f, w, m w wyrazach rodzimych, np. skrobia – skrobi; 

• po n w wyrazach, których zakończenie wymawiamy w mianowniku jako [ńa], np. kuchnia – 

kuchni. 

Zakończenie -ii piszemy, gdy -ia występuje: 

• po spółgłoskach p, b, f, w, m w wyrazach obcego pochodzenia, np. terapia – terapii, mumia – 

mumii; 

• po spółgłoskach t, d, r, l, k, g, ch, np. sceneria – scenerii, encyklopedia – encyklopedii; 

• po n w wyrazach, których zakończenie wymawiamy w mianowniku jako [ńja], np. tyrania – 

tyranii. 

3. A teraz poćwicz. Ćwiczenie zrób w zeszycie. 



Dodaj do podanych wyrazów zakończenia -i lub -ii. Przejdź trasą po kroplach zawierających 

rzeczowniki z zakończeniem -i, a poznasz jeden z celów Kampanii Wodnej prowadzonej przez Polską 

Akcję Humanitarną na terenach, na których ludzie są pozbawieni dostępu do wody. 

4. Jeżeli masz możliwość wydrukuj i wklej, jeżeli nie to przepisz. 

 

ZAPAMIĘTAJ! 

Literę ą piszemy: 

• w wyrazach, w których ą wymienia się na ę, np. krąg – kręgi; 

• przed literą ł w formach czasu przeszłego czasowników rodzaju męskiego zakończonych w 

bezokoliczniku na -ąć, np. tupnąć – tupnąłem; 

• w 3. osobie liczby mnogiej czasowników w czasie teraźniejszym i przyszłym, np. tańczą, 

zagrają; 

• w wielu wyrazach, których pisownię trzeba zapamiętać, np. pląs. 

Literę ę piszemy: 

• przed literami l i ł w formach czasu przeszłego czasowników rodzaju żeńskiego i nijakiego 

liczby pojedynczej oraz męsko-osobowego i niemęskoosobowego liczby mnogiej zakończonych w 

bezokoliczniku na -ąć, np. klasnąć – klasnęła, klasnęło, klasnęli, klasnęły; 

• w 1. osobie liczby pojedynczej niektórych czasowników w czasie teraźniejszym i przyszłym, 

np. tańczę, zanucę; 

• w wielu wyrazach, których pisownię trzeba zapamiętać, np. zachęcić, sprzęt. 



 

Połączenie literowe -om piszemy: w celowniku liczby mnogiej rzeczowników, np. płytom, 

piosenkarzom, studiom 

• Połączenie literowe -em piszemy: w narzędniku liczby pojedynczej rzeczowników męskich i 

nijakich, np. tekstem, nagraniem 

5. A teraz poćwicz. Ćwiczenie zrób w zeszycie. 

Zapisz w zeszycie według podanych kategorii po kilka wyrazów z wiersza Kaliny Jerzykowskiej 

zawierających ą lub ę. 

Tuba 

Z wszystkich krewnych najbardziej lubię 

wujka Mietka, który gra na tubie – 

bo taka trąba zakręcona i gruba, 

to się właśnie nazywa tuba, 

lecz się na niej nie trąbi i nie tubi, 

tylko gra. 

Pod warunkiem, że się tubę ma, 

a wuj Mietek właśnie ją zgubił. 

Jak co rano szedł z klubu na próbę 

do filharmonii, 

gdy na skwerze przed klubem 

go dogonił 

jego szkolny kolega Heniek 

i powiedział: – Wiesz, w sobotę się żenię 

i chcę, żebyś mi zagrał na ślubie 

jakiś ładny kawałek na tubie. 



Wujek Mietek do łez się wzruszył […] 

Oparł tubę o ławkę i Heńka 

z całej siły chwycił w objęcia, 

chwilę poczekał, żeby przeszła 

strasznie nadęta dęta orkiestra 

i krzyknął: – Jasne! Do soboty, 

Bo teraz muszę gnać do roboty. 

Sięga po tubę, a tu nie ma tuby! […] 

 

• Wyrazy z ą i ę wymiennymi 

• Wyrazy z ą i ę w zakończeniach czasowników 

• Wyrazy z ą i ę w zakończeniach rzeczowników 

 

 

Drogi uczniu co powinieneś umieć: 

• zasadę pisowni wyrazów zakończonych na -i, -ii, -ji 

• zasadę pisowni wyrazów zakończonych na -ę, -em, -ą, -om 

 

 

Ortografia 

Drogi uczniu przygotuj zeszyt. Zaczynamy. 

 

1. Zapisz teraz starannie temat lekcji: 

 

Temat: Zasady użycia znaków interpunkcyjnych. 

 

2. Jeżeli masz możliwość wydrukuj i wklej, jeżeli nie to przepisz. 

 

ZAPAMIĘTAJ! 

Kropka stoi na końcu wypowiedzeń oznajmujących i rozkazujących. 

Templariusze ukryli skarb. Nie zdradź tajemnicy. 

Pytajnik kończy wypowiedzenia pytające. Gdzie  rozpoczniemy poszukiwania? 

Wykrzyknik zamyka wypowiedzenia wykrzyknikowe, czyli wyrażające silne emocje. 

Nie pozwolę się wyprzedzić! Kto otworzył skrytkę?! Gońcie złodzieja! 

…………………………………. 

W zdaniu pojedynczym przecinkiem rozdzielamy: 



• jednakowe części zdania (podmioty, przydawki, dopełnienia, okoliczniki), jeśli nie są połączone 

spójnikami, np. Chłopcy spakowali śpiwory, materace, namioty. 

W zdaniach złożonych oddzielamy przecinkiem: 

• zdania składowe niepołączone spójnikami, np. Zapalił samochód, zapiął pasy; 

• zdania składowe zdań złożonych współrzędnie połączone spójnikami: ale, lecz, więc, np. 

Wszystko wydawało się proste, ale los postanowił spłatać im figla. Pod maską był silnik Ferrari, więc 

auto pędziło z zawrotną szybkością; 

• zdania składowe zdań złożonych innych typów niż zdania złożone współrzędnie, np. Dojechali 

na miejsce, kiedy zapadał zmrok. 

3. A teraz poćwicz. Ćwiczenia wykonaj w zeszycie. 

 

Przepisz poniższy tekst do zeszytu, wstawiając następujące znaki interpunkcyjne: 

• dziesięć kropek 

• cztery pytajniki 

• jeden wykrzyknik 

• trzy przecinki 

Legendy mówią, że wielki mistrz zakonu templariuszy przywiózł do Francji dziesiątki wozów 

wypełnionych złotem drogimi kamieniami i innymi kosztownościami Ukrył je w zakonnym skarbcu Król 

francuski Filip IV Piękny chciał przejąć dobra templariuszy ale bardzo się rozczarował W paryskiej 

siedzibie zakonu nie znalazł nic cennego Dokąd wywieziono skarb Do Hiszpanii Do Portugalii Wyobraź 

sobie, że może on znajdować się w Polsce Jeden z tropów wiedzie do małej miejscowości w okolicach 

Kostrzyna nad Odrą. To właśnie tam w niewielkich Chwarszczanach znajdowała się przed wiekami 

ważna siedziba zakonu Do naszych czasów zachowała się kaplica templariuszy Obecnie prowadzone są 

w niej prace archeologiczne Podobno wypełnione wodą piaskiem i gruzem podziemia kryją jakieś 

tajemnice Wiele zagadek z przeszłości czeka na rozwiązanie Może właśnie ty podczas wakacyjnych 

wędrówek odnajdziesz cenne znalezisko. 

 

Drogi uczniu co powinieneś umieć: 

• zasadę użycia znaków interpunkcyjnych. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mali i wielcy podróżnicy. 

Drogi uczniu przygotuj zeszyt. Zaczynamy. 

1. Zapisz starannie temat lekcji: 

TEMAT: W drogę z kluczem wędrownych ptaków – Selma Lagerlof  „Cudowna podróż” (fragm.) 

2. Przeczytaj uważnie tekst. 

Selma Lagerlof 

Cudowna podróż (fragmenty) 
Był sobie pewien chłopiec. Miał lat około czternastu, wzrostu był słusznego, dobrze zbudowany, o 

lnianych włosach. Słynął jako wielki ladco, najchętniej spał albo jadł, a największą przyjemność 

sprawiało mu płatanie psot i figli. 

Pewnej niedzieli rodzice chłopca od rana wybierali się do kościoła. On zaś siedział nieubrany na ławie 

i rozmyślał, jak to dobrze, że ojciec z matką wychodzą,  będzie mógł przez kilka godzin robić 

wszystko, co mu się podoba. 

– Zdejmę dubeltówkę ojca ze ściany i będę z niej strzelał, i nikt mi tego nie zabroni – mówił do siebie. 

Tymczasem ojciec jakby odgadł myśli syna, gdyż, stojąc już na progu, gotów do wyjścia, odwrócił się 

nagle i rzekł: 

– Za to, że nie chcesz iść z rodzicami do kościoła, masz przeczytać kilka stronic z Biblii. Przyrzekasz? 



– Dobrze – odrzekł chłopiec – przeczytam. […] 

Zasiadł więc uroczyście na paradnym fotelu i zaczął czytać. Ale, kiedy tak przez pewien czas 

bezmyślnie odczytywał wyrazy, ogarnęła go senność i poczuł, że zasypia. […] 

Nie wiedział potem, czy spał długo, czy krótko, zbudził zaś go cichy szmer. W tej samej chwili, kiedy 

otworzył oczy, wzrok jego padł na lustro, w którym ujrzał dokładnie, że wieko od matczynej skrzyni 

stoi otworem. […] 

Przyszło mu na myśl, że może to sprawka złodzieja, i tak się przestraszył, że nie miał odwagi poruszyć 

się; siedział cicho i patrzył w lustro. 

Nagle ujrzał jakiś czarny cień, poruszający się na krawędzi skrzyni. Patrzył – i oczom własnym nie 

wierzył! Cień bowiem stał się rzeczywistością, a rzeczywistość ta była ni mniej, ni więcej tylko 

krasnoludkiem, prawdziwym, najprawdziwszym krasnoludkiem. 

Chłopiec słyszał dużo opowiadań o krasnoludkach, ale nie wyobrażał sobie nigdy, żeby krasnoludek 

mógł być taki maleńki. […] Nie namyślając się długo, schwycił siatkę i zarzucił na krasnoludka. Udało 

się! Tak szybko i niespodziewanie, że chłopiec aż osłupiał z wrażenia. Leżał już oto biedny 

krasnoludek oplatany siecią i skrępowany. W pierwszej chwili chłopiec nie wiedział, co począć ze swą 

zdobyczą. Machał tylko siecią, aby się krasnoludek nie mógł z niej wydobyć. 

Tymczasem krasnoludek zaczął mówić – prosił i błagał o uwolnienie. Opowiadał, że przez długie lata 

wyświadczał rodzinie chłopca dużo dobrego i że zasłużył na lepsze potraktowanie. Jeśli chłopiec go 

puści, podaruje mu stary dukat, srebrny łańcuszek i złotą monetę, tak dużą jak wieko srebrnego zegarka 

ojca. 

Chłopcu okup ten nie wydał się zbyt hojnym, od chwili jednak kiedy uwięził krasnoludka, zaczął się go 

obawiać. […] Zgodził się więc od razu na propozycję krasnoludka i przestał wymachiwać siatką. Ale w 

tej samej chwili pożałował, że nie skorzystał ze sposobności i nie postawił krasnoludkowi swoich 

warunków, nie zażądał od niego sowitszego okupu. […] 

„Jakiż ze mnie głupiec!” – pomyślał i zaczął na nowo wywijać siatką, chcąc po raz wtóry pochwycić 

krasnoludka. Tym razem jednak nie udało się, gdyż nagle poczuł tak silne uderzenie, wymierzone w 

twarz, że potoczył się na przeciwległą ścianę, odskoczył od niej i padł na podłogę bez przytomności. 

Kiedy się ocknął, krasnoludek znikł bez śladu. Wieko skrzyni było zamknięte, a siatka wisiała na 

zwykłym miejscu. Gdyby rozpalony policzek nie przypominał chłopcu zbyt wyraźnie uderzenia, 

mógłby pomyśleć, że to był sen. […] Chciał wziąć się na nowo do książki. Lecz – o dziwo! Cóż to się 

stało? Czyżby się pokój nagle powiększył? Dlaczego tak długo trzeba iść do stołu? I cóż to się zrobiło z 

krzesłem? Nie wydawało się przecież większe niż poprzednio, a jednak chłopiec wdrapywał się na nie 

z takim trudem. Nie mógł także dojrzeć, co się dzieje na stole. […] – A to co?! – zawołał znowu na cały 

głos. 



 

 

– Czyżby znajdował się tu drugi krasnoludek? – W lustrze bowiem zobaczył wyraźnie maleńkiego 

karzełka w ubraniu wiejskiego chłopaka. […] 

Chłopiec pobiegł za lustro, żeby zobaczyć, czy za nim nie ukryło się to małe stworzenie. Ale nie było 

tam nikogo. I wtedy zadrżał z przerażenia – zrozumiał nagle, że krasnoludek przemienił go za karę w 

takiego krasnoludka, jakim był sam, i że to on, Nils Holgerson, był tym małym karzełkiem, którego 

obraz odbijał się w lustrze. […] 

Nagle przypomniało się chłopcu, jak to matka niegdyś opowiadała, że krasnoludki przebywają 

najchętniej w oborze wśród bydła. Postanowił też zaraz poszukać tam swego karzełka. […] 

Wdrapał się na mur pokryty pnącymi się gałęziami jeżyn i tarniny. […] 

Nad nim przeciągały ptaki przelotne. Wracały zza mórz i dążyły na północ. Były między nimi ptaki 

najrozmaitszego gatunku, ale on znał tylko dzikie gęsi, które ciągnęły dwoma długimi sznurami. Już 

kilka stad przeleciało ponad nim. Leciały wysoko, słyszał jednakże, jak wołały: 

– W górę! W górę! 

Skoro tylko dzikie gęsi ujrzały gąski domowe, biegające po podwórku, spuszczały się niżej i wołały: 

– Prosimy do nas! Prosimy do nas! W górę! […] 

Młody gąsior zaraził się gorączką podróży. 

– Polecę z nimi! Polecę z nimi! – wołał. 



I kiedy nadleciała jakaś gromada z głośnymi zapraszającymi okrzykami, rozpostarł skrzydła i z 

okrzykiem: 

– Czekajcie, czekajcie, i ja z wami lecę, i ja z wami lecę! – wzniósł się w górę. Że jednak nie był 

przyzwyczajony do fruwania, spadł natychmiast ciężko na ziemię. […] 

Wszystko to chłopak słyszał ze swej kryjówki. 

„Byłaby wielka szkoda, gdyby nam duży gąsior uciekł – pomyślał. – Ojciec i matka martwiliby się 

bardzo, gdyby go po powrocie nie zastali”. 

I chłopiec zapomniał znów zupełnie o tym, że jest taki mały i bezsilny. Zeskoczył z murka, rzucił się 

między gęsi i objął gąsiora rękami. 

– Wybij sobie z głowy ucieczkę! – wołał. – Słyszysz? 

Ale w tej samej chwili gąsior pojął, jakim sposobem wzbić się ma w górę. W zapale nie zwrócił uwagi 

na chłopca i uniósł go z sobą. 

 

3. A teraz wyjaśnij w kilku zdaniach dlaczego była to cudowna, niezwykła podróż. Zapisz zdania w 

zeszycie. 

Drogi uczniu co powinieneś umieć: 

• znać fragment powieści „Cudowna podróż” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pożegnanie V klasy. 

Drogi uczniu przygotuj zeszyt. Zaczynamy. To już ostatnia lekcja języka polskiego w klasie V. 

 

1. Zapisz teraz starannie temat lekcji: 

 

Temat: I już wakacje. Podsumowanie pracy na lekcji języka polskiego w klasie V. 

 

2. I już wakacje :-). Za dwa miesiące będziesz uczniem klasy VI. Brawo! 

Jeżeli masz możliwość wydrukuj i wklej, jeżeli nie to przepisz. Gdy ogarnie Cię nuda, poczytaj. 

Książki mają magiczną moc i można wyruszyć z nimi w wielką podróż nie wychodząc z domu. 



Spis lektur klasa VI 

1. „Pajączek na rowerze” Ewa Nowak 

2. „Hobbit, czyli tam i z powrotem” John Ronald Tolkien 

3. „Janko Muzykant” Henryk Sienkiewicz 

4. „Ania z Zielonego Wzgórza” Lucy Maud Montgomery 

5. „Felix, Net i Nika oraz Gang Niewidzialnych Ludzi” Rafał Kosik 

6. „Skrzynia Władcy Piorunów” Marcin Kozioł 

7. „Cyberiada” (fragm.)Stanisław Lem 

8. „Nazywam się Jan Paweł II” Jan Góra 

 

3. Napisz w zeszycie w 3-5 zdaniach która lektura klasy V najbardziej Ci się podobała. 

Radosnych, bezpiecznych, zdrowych i słonecznych wakacji! 

 

 

 


