
Język polski klasa 6a   - Beatrycze Smaszcz-Turosieńska 

Zagadnienie:

Składnia

Drogi uczniu znasz już wszystkie części zdania (podmiot, orzeczenie, przydawka, dopełnienie i 
okolicznik). Powinieneś już sprawnie wykonywać analizę zdania pojedynczego. Dzisiaj poćwiczymy.  
Zaczynamy.

Zapisz starannie temat lekcji w zeszycie.

Temat: Analiza zdania pojedynczego –   ćwiczenia  .   (   3   godz. lek.)

1. Obejrzyj ten filmik jeszcze raz. Już go widziałeś, ale teraz już ze zdobyta wiedzą będziesz oglądał go
inaczej.

https://www.youtube.com/watch?v=at6VFF-fd8s 

2. To już masz i mam nadzieję, ze umiesz. Przeczytaj jeszcze raz.

Grupa podmiotu to  podmiot i jego określenia.

Grupa orzeczenia to orzeczenie i jego określenia.

Związek główny -  to podmiot i orzeczenie np. widzowie oglądali.

Związki poboczne – to pozostałe związki wyrazowe, np. młodzi widzowie, oglądali sztukę, oglądali z 
zainteresowaniem.

Związki wyrazowe w zdaniu można przedstawić za pomocą wykresu, aby pokazać w jakie grupy się 
łączą wyrazy oraz które z tych wyrazów są określane, a które – określające.

G.P.                            G.O.

Młodzi widzowie  I  z zainteresowaniem oglądali sztukę.

                    Widzowie ---------------------------------------------- oglądali

                (podmiot – kto?)                                                (orzeczenie – co robili?)

                         I                                                                     I                           I

                         młodzi                                           z zainteresowaniem          sztukę

(przydawka – jacy?)                                   (ok. sposobu - jak?)                        (dopełnienie - co?)

2.  A teraz poćwiczymy. Będziemy wykonać analizę zdania pojedynczego. Na pewno potrafisz. Jedną 
linią podmiot, dwiema orzeczenie oraz oddziel pionową linią grupę podmiotu od grupy orzeczenia. 
Nazwij części zdania.   Przepisz wzór!!!

https://www.youtube.com/watch?v=at6VFF-fd8s


W zdaniu orzeczenie zostało zapisane na czerwono, Ty je podkreśl dwiema liniami ====. Groty 
strzałek narysuj do góry, a nie jak w przykładzie do dołu.

W  zór:

G.P           G.O

Mama  I  uszyła dzisiaj piękną czerwona sukienkę.

A teraz wykonaj analizę zdania pojedynczego sam:

• Wesoły Władek je ciastko z kremem.

• Mały aniołek lata po niebieskim niebie.

• Kasia lubi grać w gry planszowe.

• Ania szyje spódnicę w kratkę.

• Obowiązkowa Karina posprzątała nasze całe mieszkanie.

Drogi uczniu co powinieneś po tej lekcji umieć!

• Powinieneś  wykonać analizę zdania pojedynczego.



Zagadnienie.

Spotkanie z lekturą 

Drogi uczniu mam nadzieję, że wysłuchałeś audiobook „Skrzynia władcy piorunów” Marcina Kozioła 
lub jeszcze lepiej, że ja przeczytałeś. Dla przypomnienia link do książki. Jest to do pierwszego 
fragmentu. Potem trzeba wchodzić w następne.

https://www.youtube.com/watch?
v=lV__oOXZVV8&list=PLMbBSjjANA4QKH2DV5IKNV0Dvljmw278I 

1. Zapisz temat w zeszycie.

TEMAT: Wstęp do lektury - „Skrzynia Władcy Piorunów. De  t  ektywi na kółkach” Marcina Kozioł.

2. Posłuchaj co autor książki, pan Marcin Kozioł mówi o swojej powieści.

https://www.youtube.com/watch?v=nXkMrHAB9-U 

3. Zapisz wstępne informacje o książce.

Autor: Marcin Kozioł

Tytuł: „Skrzynia Władcy Piorunów. Detektywi na kółkach” cz.1

Rodzaj literacki: epika

Gatunek literacki: powieść przygodowa, detektywistyczna.

Czas akcji: czasy współczesne, przeplatane z okresem życia tajemniczego wynalazcy przełomu XIX-
XX wieku ( 9 lipca 1856r – 8 stycznia 1943r)

Miejsce akcji: Dom Julki, dom Tomka, wieś Smiljan w Chorwacji 

Głowni bohaterowie: Tomek i Julka oraz Spike, zwany Biszkoptem – niezwykły pies

Drugoplanowi bohaterowie: Goodmean, Mirkus Wielkolud, Tata Tomka, Pan Poniedziałek, Mama 
Tomka. Mama Julki, Nikola Tesls.

Problematyka: przezwyciężanie własnych ograniczeń, dążenie do celu, miłość, przyjaźń, opiekuńczość.

4. Przepisz gotowy plan wydarzeń do zeszytu, albo sam go stwórz i zapisz.

1. Znalezienie skrzyni z rysunkami przez ojca Toma.
2. Tajemnicze zniknięcie mężczyzny.
3. Znalezienie krótkiego liściku ojca.
4.  Rozważania nad tym co się mogło stać z zaginionym.
5. Wieść o porwaniu ojca.
6. Wyprawa Toma, Julii i Spike’a na ratunek ojcu chłopca.
7. Śledztwo i kolejne przygody przeżywane przez dzieci.
8. Uratowanie ojca Tomka.

https://www.youtube.com/watch?v=nXkMrHAB9-U
https://www.youtube.com/watch?v=lV__oOXZVV8&list=PLMbBSjjANA4QKH2DV5IKNV0Dvljmw278I
https://www.youtube.com/watch?v=lV__oOXZVV8&list=PLMbBSjjANA4QKH2DV5IKNV0Dvljmw278I


Co powinieneś umieć po tej lekcji: 

• znać treść tektury

• pisać plan wydarzeń



Zagadnienie.

Spotkanie z lekturą 

Drogi uczniu przed nami kolejne spotkanie z bohaterami Marcina Kozła „Skrzynia Władcy Piorunów. 
Detektywi na kółkach”.

1. Zapisz temat w zeszycie.

TEMAT: K  im   są główni bohaterowie powieści Marcina Kozła      pt.   „Skrzynia Władcy Piorunów. 
De  t  ektywi na kółkach”?

2. Narysuj tabelkę i wpisz co wiesz o bohaterach powieści Marcina Kozła  pt. „Skrzynia Władcy 
Piorunów. Detektywi na kółkach”?

Marcina Kozła    pt.   „Skrzynia Władcy Piorunów. De  t  ektywi na kółkach”?

Julka Tomek

• czternastoletnia dziewczynka poruszająca 
się na wózku inwalidzkim; 

• Julia od zawsze marzyła by zostać 
słynnym detektywem, dlatego kiedy tylko 
pojawia się okazja do sprawdzenia się w 
tej roli-  nie waha się ani chwili i wbrew 
przeciwnościom realizuje swoje marzenie;

•  Podczas rozwiązywania sprawy 
zniknięcia ojca Toma, nastolatka 
zakochuje się w koledze i jest to jej 
pierwsze tego typu doświadczenie;

• ……………………………………..
• ……………………………………..
• ……………………………………..

• nastoletni syn zaginionego tajemniczo 
mężczyzny;

•  podobnie jak jego rodzic uwielbia szyfry i
zagadki i nie ma najmniejszego problemu 
z ich rozwiązywaniem;

• ma 15 lat
• ………………………………………….
• …………………………………………..
• …………………………………………..
• …………………………………………..

Spike

Sympatyczny labrador, który pełni funkcję psa asystującego osobie niepełnosprawnej (Julii). Ze 
względu na swoje umaszczenie bywa czasem nazywany Biszkoptem. Niesamowity wątek związany ze 
czworonogiem dotyczy jego pamięci i świadomości. Spike bowiem pamięta swoje poprzednie 
wcielenia. Ma dar rozumienia ludzi i ich intencji, dlatego skutecznie pomaga nastolatkom w rozwiązywaniu 

kolejnych zagadek. Dzięki jego postaci do fabuły zostają wprowadzone również inne zwierzęta m.in. pies Rod, który 

początkowo wspiera całe śledztwo, ale niestety pod koniec powieści umiera. 

Co powinieneś umieć po tej lekcji: 
• znać treść tektury

• mówić, pisać o głównych bohaterach powieści.




	Spike

