
Klasa V B – język polski –  Grażyna Dryl 

  

01.06.2020 do 05.06. 2020r 

 

Zagadnienie  1 „W podróży z... Panem Samochodzikiem”. Zasady użycia znaków 

interpunkcyjnych. 

  Znam zasady używania  znaków  interpunkcyjnych, potrafię właściwie użyć ich w 

wypowiedzeniu. 

 

Zadanie 1. Przypomnij, czym jest kropka, pytajnik i wykrzyknik (przeczytaj 'Przypomnij 

sobie' – podr. do nauki o języku s.232). 

 Zadanie 2. Zapoznaj się z zasadami użycia przecinka w zdaniach pojedynczych i złożonych i 

samodzielnie wykonaj notatkę na podstawie podręcznika – 'Zapamiętaj' s. 234. Postaraj się 

zapamiętać te reguły. 

Zadanie 3. Wykonaj ćw. 8,9 s. 125 (zeszyt ćwiczeń) 

 Zadanie dodatkowe dla chętnych: 9 s.235 (podręcznik)   

 

 

 

 

Zagadnienie 2. „Mercedes, alchemik i kalafiory, czyli detektywi w Nieborzu”. A. Bahdaj 

„Kapelusz za 100 tysięcy” (fragmenty). 

 Poznam fr. powieści, zapoznam się  z pojęciem powieść  detektywistyczna,  dedukcja, 

potrafię   czytać  tekst  ze zrozumieniem.  

Zadanie 1. Przeczytaj fragmenty powieści A. Bahdaja pt. „Kapelusz za 100 tysięcy” (podr., 

s.295-298). 

Zadanie 2. Zapisz w zeszycie definicję powieści detektywistycznej i postaraj się zapamiętać 

jej cechy (s.300). 

Zadanie 3. Zapoznaj się z pojęciem dedukcja (Słowniczek s.300),zapisz je w zeszycie. 

Zadanie 4. Wykonaj polecenia do tekstu, które sprawdzają umiejętność czytania ze 

zrozumieniem: 1,4,7/299-300. 

Zadanie 5. Podaj przykłady kolokwializmów w wypowiedziach bohaterów i zastanów się, w 

jaki sposób ich użycie wpływa na odbiór tekstu. 

Dla przypomnienia: 

kolokwializm – wyraz, wyrażenie lub forma składni stosowane wyłącznie w języku 

potocznym, zwykle w mowie, życiu codziennym. 



 

Zagadnienie 3 . To już znamy, powtarzamy - „Rajd wyrazowy”. Pół żartem, pół serio - 

„Pogaduszki w  bibliotece”. 

 Utrwalę wiedze na temat na temat słowników, związków frazeologicznych i odmian 

polszczyzny. 

Zadanie 1. Przypomnij informacje na temat słowników, związków frazeologicznych i odmian 

polszczyzny – przeczytaj informacje z podręcznika (s. 166-167). 

2. Wypisz do zeszytu nazwy wymienionych  słowników i przypomnij  ich przeznaczenie. 

Zadanie 2. Wykonaj w zeszycie zadania powtórzeniowe 'Pogaduszki w bibliotece' (1-8), 

pozostałe zadania z testu (9-15) są dla chętnych. 

 

Zagadnienie 4. Wiem, umiem, rozumiem. „Kolekcjonerzy słów” - sprawdzian. 

 

 Wykorzystam swoje umiejętności w praktyce o frazeologizmach,  typach słowników i ich 

przeznaczeniu, odmianą polszczyzny. 

 

Zadanie 1. Przeczytaj wiersz A. Frączek pt. „Kolekcjonerka” (podr. s.170) i samodzielnie 

wykonaj zadania sprawdzające: 1-7 (wszyscy uczniowie), pozostałe zadania 8-13 (dla 

chętnych). Podczas pracy skorzystaj z różnych źródeł informacji (słowników dostępnych w 

domu, słowników internetowych). 

 

 

 

Zagadnienie 5. Każdy ma swój biegun… do zdobycia – Jasiek Mela „Poza horyzonty”. 

 

Poznam fr. pamiętnik, potrafię  zdefiniować   pojęcia pamiętnik i kontrargument. 

 

1. Przeczytaj informacje  o Janie Meli, zapisz do zeszytu  najważniejsze ,Twoim zdaniem 

, wiadomości  o nim. 

Jan Mela (ur. 30 grudnia 1988 w Gdańsku) – polski podróżnik i działacz społeczny. 

Najmłodszy w historii zdobywca biegunów. Pierwszy niepełnosprawny, który dokonał 

takiego wyczynu . 

24 lipca 2002 doznał porażenia prądem, kiedy wszedł podczas deszczu  

do niezabezpieczonej stacji transformatorowej na placu zabaw w Malborku. Odzyskawszy 

przytomność, został niezwłocznie przewieziony do szpitala w Gdańsku, gdzie po trzech 

miesiącach leczenia podjęto decyzję o amputacji lewego podudzia i prawego 

przedramienia.  

WYPRAWY:  

oba bieguny Ziemi (północny  

i południowy) w jednym roku, dotarł tam razem z Markiem Kamińskim, Wojciechem 

Ostrowskim i Wojciechem Moskalem (biegun północny) 



Wyprawa na Kilimandżaro – wyprawa na najwyższy szczyt Afryki 

Wyprawa na Elbrus – wyprawa na najwyższy szczyt Kaukazu, w wyprawie 

uczestniczy niewidomy od urodzenia Łukasz Żelechowski i Piotr Pogon, który od 20 lat walczy 

z chorobą nowotworową i przeszedł resekcję płuca 

na El Capitan – wyprawa wspinaczkowa na liczącą ponad 1000 

metrów ścianę skalną El Capitan w Kalifornii w Stanach Zjednoczonych. W wyprawie 

brał udział Andrzej Szczęsny, paraolimpijczyk i narciarz zjazdowy, który przeszedł 

amputację nogi. 

 

2. Przeczytaj fragment „Poza horyzonty” (podręcznik str. 301 – 304) 

3. Obejrzyj zdjęcia z wyprawy umieszczone w podręczniku. 

4.  Zdefiniuj w zeszycie pojęcia pamiętnik ('Zapamiętaj', s.305) i kontrargument. 

5. Zapisz w zeszycie cechy charakteru , które pomogły Jaśkowi osiągnąć cel. Wskaż tę, 

która imponuje Ci najbardziej.  

6. Wymień wszystkich uczestników wyprawy. Zanotuj w zeszycie pytania (4), które warto 

byłoby im zadać, gdyby odwiedzili Twoją szkołę.  

 

Dla chętnych Zachęcam  do obejrzenia filmu „Mój biegun”.  

 


