
Klasa V B – język polski –  Grażyna Dryl 

  

 04.05.2020 do 08.05. 2020r 

 

 

1. Zagadnienie: Pisownia „nie” z różnymi częściami mowy.  

 

 Poznam zasady pisowni  wyrazów z cząstką  „nie”. 

 

1. Przeczytaj   informacje zawarte podręczniku na stronie 196- 199 o pisowni wyrazów z 

cząstką nie. 

 

2.Przepisz do zeszytu informacje  o  zasadach pisowni. Twoja notatka może być kolorowa i 

zapisana w wybranej przez Ciebie formie.  

 

„Nie” piszemy łącznie z: 

 

 rzeczownikami: nieprawda, nieład, nieporządek 

 przymiotnikami w stopniu równym: niemiły, nietypowe, nieuprzejme 

 przysłówkami pochodzącymi od przymiotników (w stopniu równym):  niemiło, 

nietypowo, nieuprzejmie 

 

„Nie” piszemy rozdzielnie z: 

 

 czasownikami: nie pójdę, nie zrobiono, nie zaleca się, nie krzyczeć 

 przysłówkami niepochodzącymi od przymiotników: nie dziś, nie bardzo 

 przysłówkami (pochodzącymi od przymiotników) w stopniu wyższym  

i najwyższym: nie lepiej, nie najlepiej, nie ładniej, nie najładniej 

 przymiotnikami w stopniu wyższym i najwyższym: nie mniejszy, nie najmniejszy, 

nie gorszy, nie najgorszy 

 liczebnikami (wyjątek niejeden  - w znaczeniu wiele): nie trzy, nie dwa, nie 

dwadzieścia 

 Zadanie  1. Wykonaj  w zeszycie ćwiczeń – ćwiczenie 2. str. 88,  

6. i 7. str. 90. 

Zadanie dla tych, którzy nie zdążyli odebrać zeszytów ćwiczeń ze szkoły  

 

Jak należy zapisać w podanym tekście „nie” z następującym po nim wyrazem? Przepisz tekst 

do zeszytu. Pamiętaj o poprawnej pisowni „nie”.  

 

Na dworze szalała burza. Mama była (nie)spokojna. Obawiała się (nie)szczęścia, ponieważ 

Bartek (nie)wrócił jeszcze do domu. (Nie)posłuszna wyobraźnia podsuwała jej (nie)przyjemne 

obrazy. (Nie)zwykle głośne grzmoty i (nie)znośne wycie wiatru powodowały, że (nie)pokój 

 i (nie)pewność mamy narastały.  

- To był (nie)najlepszy pomysł, by pozwolić mu dziś iść do kina, to po prostu (nie)rozsądne  

i (nie)odpowiedzialne! – (nie)dowierzała własnej (nie)roztropności.  

Nagle otworzyły się drzwi i ukazała się w nich (nie)duża sylwetka chłopca.  

- Już jestem – powiedział. – To przecież (nie)pierwsza taka burza, mamusiu! 

 

2-3 Zagadnienie: Pejzaże słowem malowane. Opis krajobrazu 

 



Informacje ogólne 

 

 

Rozmieszczenie elementów 

krajobrazu 

 

 

 

 

 

Kolory 

 

 

 

 

 

 

Emocje wywołane widokiem 

Fotografia przedstawia wiejski krajobraz w pogodny 

letni dzień.  

Po prawej stronie znajdują się dwa sąsiadujące ze 

sobą budynki otoczone bujną roślinnością. Nieco dalej,  

z lewej strony, również stoją domy. Pomiędzy 

gospodarstwami rośnie wiele drzew – być może jest to sad.  

Na pierwszym planie widać pochyły teren. Uwagę 

przykuwa soczysta zieleń trawy.  

Na drugim planie rozciągają się łąki i pola 

kwitnącego rzepaku, którego żółty kolor kojarzy się ze 

słońcem. W tle rozpościerają się pokryte lasami wzgórza. Tuż 

za nimi można zobaczyć góry. Po błękitnym niebie płyną białe 

chmury. 

Intensywne barwy wywołują radosny nastrój. Aż 

chciałoby się przenieść w miejsce ukazane na zdjęciu. 

Poznam kompozycję opisu krajobrazu, potrafię  zredagować  formę  opisu . 

 

1. Przeczytaj tekst  w podręczniku do literatury strona 255 – 256 „Uroczysko” 

Zbigniewa Nienackiego.  

2. Wykonaj ustnie ćwiczenie  1. str. 257 (Uporządkuj zdjęcia według kolejności 

pojawienia się obrazów we fragmencie powieści).  

3. Uzupełnij w zeszycie ćwiczenie 7. str. 259 

4. Zanim przejdziemy do  opisu krajobrazu, zapoznaj się z „Radami dla 

opisujących krajobraz” str. 260. 

5. Opis krajobrazu to wypowiedź, w której ze szczegółami przedstawiamy widok, 

jaki roztacza się przed naszymi oczami lub jaki mieliśmy okazję zobaczyć  

w przeszłości. Opis taki może również dotyczyć krajobrazu ukazanego na obrazie 

lub fotografii, czyli pejzażu. 

6. Notatka do zeszytu (przepisz to). 

Jak opisać krajobraz? 

 Podaj ogólne informacje na temat opisywanej okolicy, na przykład 

dotyczące jej położenia lub ukształtowania terenu. 

 Określ porę roku i dnia, a także pogodę. 

 Opisz poszczególne elementy krajobrazu. Uwzględnij ich 

rozmieszczenie i położenie względem siebie. 

 Zwróć uwagę na szczegóły charakterystyczne dla opisywanego 

miejsca. 

 Nazwij uczucia, które wzbudza w Tobie przedstawiany krajobraz. 

          7. Oto przykładowy opis krajobrazu . Narysuj w zeszycie jego ilustrację. Zwróć 

uwagę na  elementy charakterystyczne dla opisu.  

 

 

 

 
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Praca długoterminowa Zgodnie    z poznanym schematem  opisu krajobrazu  dokonaj opisu  

wybranego przez siebie  miejsca.  Praca powinna mieć trójdzielną  kompozycję oraz   

minimum 10 zdań  pojedynczych rozwiniętych  lub złożonych.  Pracę  należy odesłać  na 

adres g.dryl@zs.turosnkoscielna.pl do 18 05. 2020r. Praca powinna  być czytelna  oraz  

terminowo wykonana. 



 Dla  chętnych: Uchwyć  piękno najbliższego  otoczenia. Wykonaj  fotografię  swojej 

najbliższej okolicy, czyli ( podwórko, ogródek, widok za  oknem), a następnie  opisz co 

uchwyciłeś  na fotografii. 
 

 

4. Zagadnienie: Pójdź po rozum do głowy, ze słownikiem zacznij  rozmowy Słownik 

frazeologiczny. 

 

Poznam wybrany słownik, potrafię określić jego przeznaczenie 

 

1.Przypomnij sobie informacje o podstawowych słownikach – podręcznik do nauki o 

języku str. 148- 152, skorzystaj  z podręcznika  na wsipnet. 

 

 Zapisz do zeszytu notatkę: 

Słownik  frazeologiczny podaje znaczenie  związków wyrazowych oraz przykłady ich 

użycia. 

 Informacje  na temat wybranego frazeologizmu można znaleźć pod różnymi  hasłami  np. 

głowa  pełna  marzeń. Szukamy w słowniku tego wyrażenia pod hasłem głowa, marzenie. 

 

3. Wykonaj w zeszycie zadanie 1. str. 158, 4 str. 160 (podręcznik do nauki o języku), 

skorzystaj  z podręcznika  na wsipnet. 
 

 Dla chętnych:  Zadanie  3  str. 159. 

 

5.Zagadnienie. Wszyscy to czytali. „W przyjaźni ze światem”. L. Staff „Ogród przedziwny”. 

Poznam wiersz L. Staffa i dokonam jego analizy. 

Zadanie 1. Przeczytaj wiersz L. Staffa pt. „Ogród przedziwny” (podr. s.268) lub  na wsipnet i zastanów się, jak 

wygląda świat w tym utworze: 

 a. wymień elementy tego świata - ... 

 b. wymień czynności jego mieszkańców - .. 

 Zadanie 2. Wypisz środki poetyckie z wiersza L. Staffa „ Ogród przedziwny” 

 

KARTA PRACY: Leopold Staff Ogród przedziwny 



Przykładowe  środki poetyckie , przyporządkuj je do   określonej wyżej  grupy oraz dopisz  

własne wyszukane w  wierszu: Krzew nad  nim rośnie oliwny  cichy jak pojednanie, wodotrysk 

bije tu dziwny, co śpiewa  jak śmiech i łkanie , kwitną słodycz ślą woni Z  kwiatów, co kryją i jady, 

ogród  dziwny, oliwny  cichy.                                                                                                               

ZAPISZ DO ZESZYTU WNIOSEK: Środki poetyckie wpływają na plastyczność , barwność, 

sugestywność obrazu, ponadto budują nastrój   wiersza. Świat  ogrodu jest nie tylko piękny i dobry, 

bo w życiu dotyka nas też ból oraz cierpienie. Jednak dbając o ten ogród, pielęgnując go, nauczymy 

się dostrzegać jasną stronę rzeczywistości .                                                                                                                                                              

Dla chętnych: Zadanie 3. Czy obraz Józefa Mehoffera „Dziwny ogród” (podr. s.269) może 

być ilustracją do wiersza L. Staffa? Odpowiedź uzasadnij.                                                                                                       

Środki poetyckie z  Ogrodu przedziwnego 

METAFORY 

PORÓWNANIA 
EPITETY 


