
Klasa V B – język polski –  Grażyna Dryl 

  

 25.05.2020 do 29.05. 2020r 
 

Zagadnienie 1. Postawić wszystko na jedną kartę. J. Verne „W osiemdziesiąt dni dookoła 

świata” (fragmenty). 

 Poznam  fr. powieść  W osiemdziesiąt dni dookoła świata Juliusza Verne, znam pojęcie 

powieść  podróżnicza, postacie  epizodyczne. 

Zadanie 1. Przeczytaj fragmenty utworu J. Verne'a (podr. s.282-286). 

Zadanie 2. Wyjaśnij w zeszycie pojęcia z 'Zapamiętaj': powieść podróżnicza, postacie 

epizodyczne. Postaraj się je zapamiętać. 

Zadanie 3. Zapoznaj się ze słownictwem ze 'Słowniczka', spróbuj zapamiętać znaczenie 

podanego wyrazu i zwrotu. 

Zadanie 4. Wykonaj w zeszycie polecenie, które sprawdzi Twoją umiejętność czytania ze 

zrozumieniem: 

 zadanie 1 s. 286 (określ obok każdego zdania P – prawdziwe lub F – fałszywe i 

przepisz je do zeszytu). 

Zadanie 5. W imieniu Obieżyświata (nazwisko służącego Fileasa Fogga, który wyruszył z nim 

w podróż dookoła świata), napisz w zeszycie kartkę z dziennika podróży, na której umieścisz 

informacje o sposobie podróżowania, poznanych ludziach, wrażeniach. 

 

 Zagadnienie 2. „SOS dla Ziemi – rzecz o ekologii”. Pisownia zakończeń -i, -ii, -ji. 

 

 Poznam zasady pisowni zakończeń –i, ii, ji, potrafię  poprawnie zapisać  zakończenia 

wyrazów. 

Zadanie 1. Przeczytaj uważnie zasady pisowni zakończeń rzeczowników rodzaju żeńskiego: 

'Zapamiętaj' s. 222,223 i na ich podstawie, wykonaj poniższe ćwiczenia ortograficzne. W 

razie wątpliwości sięgnij po słownik ortograficzny, również internetowy: zad. 3 s.223 (podr.), 

ćw.1,2,10 s.110 i 114 (zeszyt ćwiczeń). 

        Dla chętnych: zad. 8 s.225 (podręcznik). 

 

 Zagadnienie 3.  Kim jesteś? Gdzie się  znajdujesz? To o  języku  decyduje.  Odmiany  

polszczyzny. 

Poznam pojęcia : nieoficjalna odmiana polszczyzny i oficjalna odmiana polszczyzny, 

potrafię  poprawnie  używać mówionej i pisanej wersji różnych odmian polszczyzny. 



 

 1.Zapoznaj się informacją w podręczniku” Nauka o języku i ortografia „o  odmianach  

polszczyzny  str. 163. Na podstawie tych  informacji zapisz samodzielnie  notatkę. 

  

2.Zapisz graficzną notatkę o odmianach  polszczyzny. 

 

 

 3. Wykonaj  w zeszycie  zestaw ćwiczeń  

                                                   Zestaw  zadań 

 

1.Zaznacz właściwą kratkę przy wypowiedzeniu reprezentującym daną odmianę języka. 

   Odmiana oficjalna Odmiana nieoficjalna 

 1.Szanowny panie profesorze, jesteśmy zaszczyceni.      

 2.Podrzucisz mi notatki z lekcji?       

 3.W mojej pracy opierałam się na wynikach badań.       

 4.Proszę o uwagę!       

5.Co u Rafała?       

6.Jak tam leci?       

2.Wykonaj pisemnie w zeszycie z podręcznika  ćw.3 str. 163, ćw.4,5 str. 164 

 

3. W podanych zdaniach podkreśl te elementy, które nie harmonizują z zastosowaną odmianą języka.  

 

 

 

 

 

 

 

Polszczyzn

a

  

oficjalna nieoficjalna 



Uważam, że pan minister, podpisując niezwykle ważne dla służby zdrowia rozporządzenie, obnażył swoją 

niekompetencję i po prostu się zbłaźnił. 

Jak mogłeś walnąć taki błąd, przecież na lekcjach powtarzaliśmy funkcje trygonometryczne tyle razy! A 

najbardziej dobija mnie fakt, że zawaliłeś najłatwiejsze zadanie.  

Czy mógłbyś się przyczynić do posprzątania tego galimatiasu? 

Człowiek ten niezłomnie walczył o wolność naszej ojczyzny, dlatego zasługuje na miano bohatera, a nie 

krętacza. 

4. Przekształć wypowiedzi potoczne na formę oficjalną – ćw. 6 str. 165- podręcznik 

 Dla chętnych: obejrzyj  filmiki  o  odmianach  polszczyzny. 

Odmiany  polszczyzny prezentacja 

https://prezi.com/6bdg0lknt6ms/jezyk-oficjalny-i-nieoficjalny/ 

  Miodek udziela  rad o poprawnej polszczyźnie 

 https://www.youtube.com/watch?v=nh7P5cBAz2Q 

 
 

 

Zagadnienie 4-5  Do odważnych świat należy – „Przez świat na rowerach w dwa lata” 

 M. Nitkiewicz, P. Opaska 

  

Poznam  fr. tekstu „Przez świat na rowerach w dwa lata” M. Nitkiewicz, P. Opaska, formę 

sprawozdania, potrafię selekcjonować i porządkować  zdarzenia 

 

 

 

1. Zapoznaj się z autorami niezwykłej wyprawy przez świat – podręcznik do literatury  

str. 288 

2. Przeczytaj tekst „Przez świat na rowerach w dwa lata”, obejrzyj ilustracje, poznaj 

wyjaśnienia trudnych słów. 

3. Wykonaj ćwiczenie 2. str. 293 – pamiętaj o pisowni wielką literą. 

4. Zapiszcie w zeszycie poprawnie sformułowane ćw. 3.: Zdarzenia przedstawione  

w tekście relacjonują uczestnicy, ponieważ wypowiadają się w 1. osobie. 

 

 

 

 Zagadnienie :Rady dla piszących sprawozdanie 

 

 

Sprawozdanie to krótka i rzeczowa relacja z przebiegu zdarzenia przedstawiona 

przez osobę, która była jego świadkiem lub uczestnikiem. Sprawozdanie może 

dotyczyć wycieczki szkolnej, wizyty w muzeum, spotkania z pisarzem lub innego 

ważnego wydarzenia.  

Jak pisać sprawozdanie? 

 Określ, czego będzie dotyczyć Twoje sprawozdanie. 

 We wstępie podaj informacje o okolicznościach zdarzenia. Odpowiedz na pytania: 

kto? (brał udział w wydarzeniu), co? (to było za zdarzenie), kiedy? (miało 

miejsce), gdzie? (się odbyło), dlaczego? (się wydarzyło). 

 W rozwinięciu udziel odpowiedzi na pytanie jak? (przebiegało wydarzenie). 

https://prezi.com/6bdg0lknt6ms/jezyk-oficjalny-i-nieoficjalny/
https://www.youtube.com/watch?v=nh7P5cBAz2Q


Sprawozdanie z wycieczki do Centrum Nauki Kopernik  

w Warszawie 

 

 W czwartek 8 listopada 2019 roku byliśmy całą klasą na 

wycieczce szkolnej w Centrum Nauki Kopernik  

w Warszawie. Odbyła się ona zamiast zwykłych lekcji w szkole. 

 Najpierw obejrzeliśmy pokaz „Pogromcy burz”, podczas 

którego dowiedzieliśmy się, jak powstają wyładowania burzowe  

i jak się przed nimi chronić. 

 Następnie wzięliśmy udział w miniwarsztatach dotyczących 

pisma. W trakcie zajęć odczytywaliśmy dawne jego formy, 

zapisywaliśmy swoje imiona hieroglifami. 

 Najwięcej czasu spędziliśmy w planetarium na wystawie 

„Ziemia”. Jej zwiedzanie rozpoczęliśmy od startu rakiety, by móc 

obejrzeć naszą planetę z góry, oczami astronautów. Oglądaliśmy 

również kolekcję meteorytów.  

 Uważam, że warto odwiedzić Centrum Nauki Kopernik, aby 

pogłębić wiedzę z różnych dziedzin nauki. 

 

Kiedy? 

 

Co? 

 

 

 

Przebieg 

wydarze-

nia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

opinia 

 
Kto? 

 

Gdzie? 

 

Dlaczego? 

 

 

 

 

 

Jak? 

 

 W zakończeniu przedstaw swoją opinię na temat wydarzenia. Pamiętaj jednak, że 

głównym celem sprawozdania jest informowanie o faktach, a nie ocenianie. 

 Pamiętaj, by Twoje sprawozdanie było zwięzłe i rzeczowe. Stosuj proste, niezbyt 

długie zdania.  

 Możesz nadać tytuł swojemu sprawozdaniu. (informacje zapisane kolorem 

zielonym zapisz w zeszycie) 

Oto przykładowe sprawozdanie – nie przepisuj jego do zeszytu, traktuj to jako wzór, 

który wykorzystasz do samodzielnej pracy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Praca na ocenę – termin 10 czerwca 2020r. godz. 15.00 g.dryl@zs.turosnkoscielna.pl 

 

Podaję dwa tematy, sami zdecydujcie, który Wam bardziej przypadnie do gustu. Pamiętajcie  

o akapitach. Możecie napisać pracę w programie WORD i odesłać mi na adres: lub napisać w 

zeszycie i wysłać zdjęcie. Będę brała pod uwagę poprawność ortograficzną również. 

Pamiętajcie o akapitach! Kilka razy przeczytajcie wskazówki (wiedzę możesz uzupełnić 

czytając Rady dla piszących sprawozdanie w podręczniku str. 294) . 

 

Temat I: Napisz sprawozdanie z wybranego przez siebie wydarzenia, w którym 

uczestniczyła Twoja klasa. (Może to być jakaś ciekawa lekcja, zawody…) 

Temat II: Wyobraź sobie, że towarzyszysz jednemu z bohaterów literackich w jego 

podróży. Napisz sprawozdanie z tej wyprawy. (pamiętaj, że nie jest to opowiadanie, treść 

ma być zwięzła i rzeczowa).  
 

 

 
 
 

 



 


