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Zagadnienie: 

 

Ortografia 

 

Dzisiaj zajmiemy się ortografią. Zaczynamy. 

 

1. Zapisz starannie temat w zeszycie. 

 

TEMAT:Pisownia przyimków i wyrażeń przyimkowych.  ( 2 godz.) 

 

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

 

Wyrażenia przyimkowe, czyli połączenia przyimków z rzeczownikami i innymi częściami mowy, 

najczęściej piszemy rozdzielnie, np. do widzenia, od zaraz, przed pierwszym, w pracy, we wszystkim, z 

nim. 

Przyimki złożone z samych przyimków lub z przyimków I innych cząstek piszemy łącznie, np. 

pomiędzy, znad. 

 

3. A teraz poćwicz. Ćwiczenia przepisz do zeszytu. 

 

Ćwiczenie 

 

1. Przeczytaj wiersze. Wskaż w nich wyrażenia przyimkowe. Uzupełnij i zapisz w zeszycie 

notatkę. 

 

 

Przyimki z rzeczownikami i innymi częściami mowy piszemy ……………………………… 

 

2. Utwórz trzy wyrazy z podanych przyimków prostych i zapisz je w zeszycie. 
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           strzał ……….bramką               rzut ………. linii bocznej            piłka …………..boiskiem 

3. Wypisz z tekstu podkreślone wyrażenia przyimkowe i zastąp występujące w nich rzeczowniki 

synonimami. W razie trudności skorzystaj z podpowiedzi w ramce. 

Wzór: między gruzy – między ruiny, między rumowisko. 

 

Boiskiem nazywali chłopcy plac, na którym kopali piłkę. Był to niewielki teren wciśnięty między 

warszawskie gruzy, zasypany odłamkami cegły, zarośnięty po bokach gąszczem zielska i chwastów. 

[…] Od czasu, gdy chłopcy z Gołębnika pod wodzą  Felka-Mandżaro wygrali mecz z reprezentacją 

Górczewskiej, plac stał się ich boiskiem, a oni jego właścicielami. […] Mandżaro i Perełka już z 

daleka, przez wyrwę w murze, ujrzeli na swym boisku kilku chłopców kopiących piłkę. Widok ten 

poderwał ich do szybkiego biegu. Któż to śmiał zająć ich boisko, i to w godzinach wyznaczonych na 

trening. Błyskawicznie przemknęli przez szczelinę w murze, wpadli na wyłysiałą murawę i stanęli, 

jakby im ktoś podciął nogi. 

Na boisku, wśród uwijających się za piłką chłopców, zobaczyli bowiem „Skumbrię”, przywódcę 

„Bażantów” z Okopowej, kapitana drużyny, z którą mieli się zmierzyć w najbliższą niedzielę. 

Adam Bahdaj, Do przerwy 0:1 ( fragment) 

 

• na ćwiczenia • na placu gry • na trawę • od momentu • pod przywództwem • przez dziurę • w 

ogrodzeniu • z drużyną 

 

Drogi uczniu co powinieneś wiedzieć! 

 

• Znać właściwą pisownię przyimków wyrażeń przyimkowych 

 

 

 

 

 

 



 

Zagadnienie: 

 

Ortografia 

 

Dzisiaj zajmiemy się znowu ortografią. Zaczynamy. 

 

1. Zapisz starannie temat w zeszycie. 

 

TEMAT:Pisownia „nie” z różnymi częściami mowy. Ćwiczenia.  ( 2 godz.) 

 

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

 

Zapamiętaj! 

• Cząstkę nie piszemy łącznie z rzeczownikami, przymiotnikami i przysłówkami pochodzącymi 

od przymiotnika, np. niepamięć, nieuczciwy, niesłusznie. 

 

• Cząstkę nie piszemy rozdzielnie z czasownikami i przysłówkami niepochodzącymi od 

przymiotnika, np. nie podróżować, nie teraz. Reguła ta nie dotyczy czasowników niepokoić, 

niedomagać,nienawidzić.  Przysłówek niezbyt wyjątkowo piszemy łącznie. 

 

• Cząstkę nie piszemy z liczebnikami rozdzielnie, np. nie cztery, nie dziesiąty. Wyraz niejeden 

wyjątkowo pisze się łącznie, gdy jest użyty w znaczeniu wielu, np. Niejeden rycerz odwiedził 

Malbork. 

 

3. A teraz poćwicz. Ćwiczenia przepisz do zeszytu. 

 

Ćwiczenie 

 

• Wypisz z tekstu wszystkie wyrazy z cząstką nie według podanych kategorii. Zrób tabelkę. 

 

Szlak Orlich Gniazd, czyli zamków i warowni usytuowanych na wysokich skałach, ciągnie się od 

Krakowa do Częstochowy i liczy blisko 164 km długości. Te średniowieczne twierdze, wybudowane 

prawdopodobnie na zlecenie Kazimierza Wielkiego, chroniły granice państwa przed 

niebezpieczeństwem ataku ze strony nieprzyjacielskich wojsk. Większość budowli nie przetrzymała 

najazdu szwedzkiego w XVII wieku i zaczęła popadać w ruinę. Nie dosyć, że zniszczyły je działania 

wojenne, to jeszcze zostały zrabowane i podpalone. Niesamowite, tajemnicze ruiny stanowią 

niewątpliwą gratkę dla amatorów przygód. Rodzą marzenia o wielkich skarbach zaginionych w 

niejasnych okolicznościach lub ukrytych w trudno dostępnych miejscach. Pobudzają wyobraźnię 

historiami o nieszczęśliwie zakochanych pannach i rycerzach, którzy nie zaznali spokoju nawet po 

śmierci i do dziś błąkają się nocą po zamkowych krużgankach. 

nie z czasownikami nie z rzeczownikami nie z przymiotnikami nie z przysłówkami 

 



 

• Wyszukaj w diagramie osiem rzeczowników z cząstką nie i zapisz je w zeszycie. Pozostałe 

litery czytane kolejno w rzędach od lewej strony utworzą nazwę miejsca, w którym można 

zobaczyć dziwne zjawisko. Sprawdź w dostępnych źródłach, na czym ono polega. 

 

 

• Wybierz i zapisz w zeszycie określenia z ramki, którymi można byłoby opisać budynki w Parku 

Miniatur „Świat Marzeń” w Inwałdzie. 

 

 

• niebogate • nieduże • nieestetyczne • niekształtne • nielogiczne • niemałe • nienaturalne • 

nienormalne • nieproporcjonalne • niezręczne • niezwykłe 

 

 

 

Drogi uczniu co powinieneś wiedzieć! 

 

• Znać właściwą pisownię „nie” z różnymi częściami mowy 

 

 

 

 



 

Zagadnienie 

 

Spotkanie z lekturą 

 

Drogi uczniu mam nadzieję, ze przeczytałeś lub wysłuchałeś treść „W pustyni i w puszczy” Henryka 

Sienkiewicza. Przygotuj książkę jeżeli masz w ją w domu. Zaczynamy. 

 

1. Zapisz starannie w zeszycie temat lekcji. 

 

TEMAT: Pierwsze spotkanie z bohaterami lektury pt. „W pustyni i w puszczy” Henryka 

Sienkiewicza. 

 

2. Zapoznaj się z sylwetką pisarza. Nie przepisuj. 

 

 

Henryk Sienkiewicz (1846–1916) – pierwszy polski pisarz 

wyróżniony literacką Nagrodą Nobla. Największą sławę przyniosły 

mu powieści historyczne, m.in. osadzona w XVII wieku Trylogia, na 

którą składają się Ogniem i mieczem, Potop, Pan Wołodyjowski. Dla 

młodzieży napisał powieść podróżniczo-przygodową W pustyni i w  

puszczy. W uznaniu zasług otrzymał od społeczeństwa polskiego 

dworek w Oblęgorku, który dziś jest siedzibą muzeum pisarza. 

  

 

3. Zapoznaj się ze wstępnymi informacjami i przepisz starannie do 

zeszytu lub wydrukuj i wklej. 

 

Autor: Henryk Sienkiewicz 

Tytuł: „W pustyni i w puszczy” 

Rodzaj literacki: epika 

Gatunek literacki: powieść przygodowa 

Czas akcji: lata 1884-1885 (powstanie Mahdiego)   

Miejsce akcji: Afryka Północno-Wschodnia 

Główni bohaterowie: Staś Tarkowski i Nel Rawlison 

Bohaterowie drugoplanowi: Kali, Nea, Idrys, Gebhr, Chamis, pies Saba, słoń King, ojcowie dzieci: pan 

Tarkowski i Rawlison 

Problematyka utworu: powieść o przyrodzie i mieszkańcach Czarnego Lądu, a także wielka 

odpowiedzialność i honor Stasia, głównego bohatera powieści. 

 

 



 

 

4. Przepisz starannie lub wydrukuj i wklej do 

zeszytu podany plan wydarzeń. Możesz napisać 

własny. 

 

Plan wydarzeń 
1. Staś i Nel w Port Saidzie. 

2. Podróż z ojcami do Medinet. 

3. Boże Narodzenie - Nel dostaje od pana 

Tarkowskiego olbrzymiego psa - Sabę. 

4. Porwanie. 

5. Trudna podróż przez Pustynię Libijską. 

6. Wiadomość o zdobyciu Chartumu przez 

powstańców Mahdiego. 

7. W Omdurmanie. 

8. Droga do Faszody. 

9. Staś zabija lwa i Beduinów - dzieci 

odzyskują wolność. 

10. Przez dżunglę. 

11. Spotkanie z uwięzionym w wąwozie 

słoniem. 

12. Mieszkanie w baobabie o nazwie „Kraków”. 

13. Największe z niebezpieczeństw - febra. 

14. Staś wyrusza do obozu Lindego. 

15. Uwolnienie Kinga. 

16. W kraju Wa-hima. 

17. Dzieci wyruszają dalej. 

18. Nareszcie nadchodzi pomoc. 

19. Spotkanie z ojcami w Mombasie. 

 

 

Drogi uczniu co powinieneś wiedzieć po tej lekcji! 

• znać treść lektury “W pustyni i w puszczy” 

• opowiadać treść powieści 

• pisać plan wydarzeń 


