
Klasa VIB – język polski – Grażyna Dryl 

 

 Zagadnienia  od 18.05. 2020 do 22. 05. 2020 

 

Zagadnienie 1. Wiem, umiem, rozumiem - „W żywiołach natury i cywilizacji”. A. 

Słonimski „Mgła na morzu”; B. Jałochowska „Historia sztuki dla dzieci i rodziców” 

(fragmenty) – sprawdzian. 

 Potrafię  wykorzystać wiadomości z zakresu liryki . 

Zadanie 1. Przeczytaj uważnie dwa teksty, których tytuły zawarte są w temacie. Znajdziesz je 

w podręczniku, s.249 i 250. 

Zadanie 2. Wykonaj pisemnie w zeszycie polecenia 'Sprawdzam się!': 

• dla wszystkich uczniów: 1,2,8,11,13. 

• dla chętnych dodatkowo: 3,4,15. 

 

 Zagadnienie 2.  Wśród  wyrazów gości nie tylko wartości. Wyrazy bliskoznaczne i 

przeciwstawne. 

 

Dowiem się, co to są synonimy i antonimy, poznam słownik wyrazów bliskoznacznych i 

nauczę się korzystać z innych internetowych słowników i encyklopedii. 

 Obejrzyj  filmik „Jak oswoić  słownik?” 

http://www.scholaris.pl/zasob/104856 

Definicja:  

Słownik – zbiór wyrazów ułożonych i opracowanych według pewnej zasady, zwykle 

alfabetycznie, najczęściej objaśnianych pod względem znaczeniowym i ilustrowanych 

przykładami użycia* 

 

* Definicja została zaczerpnięta ze Słownika języka polskiego pod redakcją M. Szymczaka, 

PWN. 

 

 Zadanie 1. Zapisz do zeszytu, informacje o Słowniku wyrazów  bliskoznacznych. 

 

Słownik wyrazów bliskoznacznych – zawiera informacje dotyczące synonimów, pomaga 

wzbogacać język uczniowski. 

Składa się z dwóch części. Pierwsza jest zatytułowana „Grupy wyrazów bliskoznacznych” 

obejmuje ułożone alfabetycznie grupy synonimów, natomiast druga część jest indeksem 

alfabetycznym wszystkich wyrazów i zwrotów znajdujących się w grupach.  
Synonimy są zgrupowane w ciągi wokół wyrazów hasłowych. 

Artykuł hasłowy zawiera następujące informacje: 

- o liczbie synonimów danego wyrazu, np.: deszcz – kapuśniaczek, mżawka, ulewa, 

nawałnica, pompa; 

- o zasięgu stosowania niektórych synonimów, czemu służy odpowiedni skrót, np.: (pot.) 

pompa(pot. – wyraz potoczny); 

- o powiązaniu podanych synonimów z innymi wyrazami, np.: Deszcz: drobny, rzęsisty, 

ulewny, nawalny, przelotny, Moknąć na deszczu. Chodzić w deszczu, po deszczu.  

http://www.scholaris.pl/zasob/104856


 

2.  Wykonaj  następujące  zadania w zeszycie. 

 

 Zapisz przykłady synonimów do zeszytu: 

Synonim (wyraz bliskoznaczny) - wyraz lub dłuższe określenie bliskie znaczeniowo 

innemu. 

Przykłady: 

 pies – psina, czworonóg, najlepszy przyjaciel człowieka 

 wiatr – wicher, wichura, tajfun 

 niepogoda – słota, szaruga, plucha, chlapa 

 Zadanie    W każdym  ciągu wyrazów bliskoznacznych  wyszukaj, najbardziej  neutralny 

wyraz, który Twoim zdaniem  będzie hasłem w słowniku wyrazów  bliskoznacznych. 

 człowiek, człek, homo sapiens, istota ludzka 

 książka, lektura, publikacja 

 urlop, wakacje, wczasy, ferie, odpoczynek, wolne 

 krzepki, silny, mocny, kwitnący, rześki, rzeźwy, odporny, zahartowany, wytrzymały 

 zdenerwowanie, strach, obawa, onieśmielenie, zatrwożenie, zawstydzenie 

 druh, brat, powiernik, towarzysz, kompan, kolega, kumpel 

 płótno, malowidło, widok, krajobraz, pejzaż, panorama, perspektywa 

 nieco, nieznacznie, co nieco, mało, ciut, ociupinę, odrobinę 

 informowanie, powiadomienie, zawiadamianie, ogłaszanie 

 barwny, różnobarwny, wielobarwny, różnokolorowy 

Wykonaj z podręcznika  ćw.3 str. 196, ćw.4, 6 str197. 

 Zapoznaj się w podręczniku  czym jest wyraz przeciwstawny zapisz do zeszytu  informacje o 

antonimach 

 Para wyrazów o znaczeniu kontrastowym, odwrotnym , to antonimy np. altruizm – 

egoizm,  odwaga- tchórzostwo , porażka- zwycięstwo. 

  Wykonaj  w zeszycie  ćw. 9, 10, 11 str. 199 

Zagadnienie 3. Wyrazy wieloznaczne 

 

Zapoznam się z wyrazami wieloznacznymi, zrozumiem ich znaczenie w tekście oraz nauczę 

się, jak z nich korzystać, tworząc własne wypowiedzi. 

1. Zapisz do zeszytu poniższe informacje 

Gry słowne i żarty językowe często wykorzystują podwójność, wieloznaczność 

wyrazów.  

  Przykłady: 

a) Co mamy w prezencie dla mamy? (mamy: 1 – czasownik pierwszej osoby liczby 

mnogiej [mieć], 2 – rzeczownik w dopełniaczu liczby pojedynczej [mama]) 



 

b) Zamknął drzwi na klucz. („metalowe narzędzie, służące do zamykania oraz 

otwierania zamków i kłódek”) 

Zauważyła na niebie klucz odlatujących żurawi. („szyk, w jakim lecą niektóre ptaki 

wędrowne, przypominający kształtem literę V”) 

Tam tkwił klucz do rozwiązania zagadki. („środek, sposób pozwalający na osiągnięcie, 

zrozumienie czegoś, wyjaśniający coś”) 

 Wniosek: Wyraz wieloznaczny to taki wyraz, który ma więcej niż jedno znaczenie. 

Może odnosić się zarówno do rzeczy, jak i czynności albo cech.  

Wyrazem wieloznacznym jest na przykład babka.  

Przykład: 

słodkie ciasto 

pieczone w formie 

o kształcie ściętego 

stożka 

 

mama ojca  

lub matki 

potocznie   BABKA 

o kobiecie 

 

  

piasek uformowany przez 

dzieci dla zabawy 

  popularna roślina 

 

 

Zadanie 2.  Nazwij   co widzisz na rysunku oraz określ przeznaczenie, informacje zapisz 

do zeszytu: 

    

 



   

 

 

   

 

 

 

 

   



   

 

     

 

 

 

  

 



 

 Zapisz do zeszytu  wniosek  dotyczący  wyrazów  wieloznacznych.: 

- mniejsza liczba słów w danym języku, ponieważ jednym słowem można nazwać wiele 

rzeczy, cech, 

- niekiedy nadawanie różnym obiektom tej samej nazwy na zasadzie skojarzenia (np. 

skojarzenie urządzenia ogrodowego ze zwierzęciem – wąż), dzięki czemu ułatwione 

jest zapamiętywanie nazw nowych pojęć, 

- znaczenia wyrazów wieloznacznych mogą się różnić przynależnością specjalistyczną 

i stylistyczną, co odpowiednio zaznaczone jest w słowniku (np. techniczny – techn., 

potocznie – pot.), 

- należy unikać pułapek znaczeniowych, związanych z wieloznacznością wyrazów (np. 

Kradzieżami powinna wreszcie zająć się policja. Zająć się ma tu dwa znaczenia: 1. 

zacząć robić, trudnić się, 2. położyć kres) 

- wykorzystywanie wyrazów wieloznacznych w grach słownych.  

1. Praca domowa. Ćwiczenie. Jakie są znaczenia wyróżnionych w zdaniach wyrazów? 

Jakie to części mowy (rzeczownik, przymiotnik, czasownik)? 

a. Zjadł sałatkę z pora.  

Nadchodzi pora obiadu. 

b. W parku pięknie pachniał bez. 

Kupiłam tort i kilka bez. 

c. Damy ci śliczne prezenty. 

W salonie siedziały dwie damy. 

d. Tata zmartwił się, bo w samochodzie nie było zapasowego koła. 

Jutrzejsze spotkanie koła naukowego zostało odwołane. 

e. Obowiązuje piątkowy post. 

Piątkowy uczeń tym razem uzyskał najsłabszy wynik. 

 Zagadnienie 4.  W słowach emocji sztuka- trudna to sztuka. Wyrazy nacechowane 

emocjonalnie. 

 Poznam  pojęcia wyrazy nacechowane emocjonalnie, zdrobnienia, zgrubienia. 

 Obejrzyj fragment filmu animowanego 101 dalmatyńczyków  

(np. https://www.youtube.com/watch?v=SAdmwTR2sEo), 



1. Wyrazy nacechowane emocjonalnie – ćwiczenia wstępne 

podręcznik, s. 202, ćw. 1., 2. 

1. Przepisz do zeszytu przykładowy  opis  podkreśl wyrazy określające  rozmiary zwierząt 

Piesek jest bardzo mały, ma cienkie łapki i odstające uszka. Patrzy na

 nas szklistymi oczkami.  

• Ogromne czarne psisko leży spokojnie. Ma ogromne łapska,

 które wysuwa do przodu, jakby przygotowywał się

 do skoku. 

2.  Zapisz do zeszytu  ćwiczenie 2., 

+  – 

dziadunio 

córcia 

ciotunia 

kociątko 

urzędas 

wierszydło 

dziadyga 

babsztyl 

wietrzysko 

aktorzyna 

 

 

3. Przeczytaj  informacje  z ramki Zapamiętaj!. Str. 202 

4.Wykonuj notatkę zawierającą najważniejsze treści w wybranej przez siebie formie o  

zgrubieniach i zdrobnieniach. 

 

2. Wyrazy nacechowane emocjonalnie – ćwiczenia utrwalające  

 

1.  Wykonaj samodzielnie   w zeszycie  ćw. 3,4 str. 203 podręcznik  

2. Zapisz do zeszytu  ćw. 6, 7 str. 203 

Ćwiczenie 6. 

dziennikarz – dziennikarzyna,  pismak, gryzipiórek  

pracowity – zagoniony, zalatany, robotny  

miasto – mieścina, dżungla  

powieść – czytadło, wypociny 

   

Ćwiczenie 7. 

• Szedł powoli ulicą. – neutralne stwierdzenie 

• Kroczył z dumnie podniesioną głową. – podniosły ton  

• Ledwie powłóczył nogami. – mówienie z politowaniem 

• Drałował na zajęcia. – określenie potoczne 

 

 Dla chętnych: ćwiczenie 5 str. 203. 

 

Zagadnienie 5.  Pod piracką banderą – Robert Louis Stevenson „Wyspa skarbów” 

 



 

3. Uważnie przeczytaj tekst str. 256 – 261 (podręcznik do literatury).  

4. Zapoznaj się z informacją „Wiem więcej” (str. 261) 

5. Oto kilka ciekawostek  kojarzonych z piratami: 

          

Opaska na oko- czarna opaska na jedno oko wcale nie oznaczała, że pirat pozbawiony 

jest oka. Obsługujący działa zakładali opaskę na jedno oko, ponieważ w czasie walki 

wychodzili często z ciemnych pomieszczeń na zalany słońcem pokład. Wtedy zmieniali 

klapkę i zasłaniali nią oko przyzwyczajone do ciemności, a drugie łatwiej przyzwyczajało 

się do jaskrawego słońca. 

Jolly Roger – „Wesoły Roger” to czarna piracka flaga z trupią czaszką na skrzyżowanych 

piszczelach. Wieszano ją, aby siać strach wśród napadanych, którzy łatwiej się poddawali. 

Tortuga – Wyspa na Morzu Karaibskim, na której urządzono główną siedzibę 

karaibskich piratów. Mogli tam naprawić statki, odpocząć, zabawić się, sprzedać 

zagrabione dobra i nająć załogę. 

 

4. Sprawdź, czy uważnie przeczytałeś tekst. Wykonaj ustnie zadanie 1. Sprawdź:  

a) prawda 

b) fałsz 

c) fałsz 

d) prawda 

e) fałsz 

5. Zadanie 8. str. 263 Przepisz do zeszytu 

 

  przerażenie 

 

                   strach Uczucia Jima 

 

 popłoch 

 

                              zaciekawienie 

 podekscytowanie 

 

 niepokój 

 

6. Przeczytaj informacje na temat powieści przygodowej z ramki Zapamiętaj! Uzasadniają, że 

„Wyspę skarbów” można zaliczyć do tego gatunku.  

Przygody – poszukiwanie skarbów 

Podróż – rejs statkiem Hispaniola 

Niezwykłe miejsca – Wyspa Skarbów, Wyspa Szkieletów 

Bohaterowie – marynarze, piraci, młody Jim 

 

7. Wykonaj w zeszycie zadanie 3. str. 262 i 10. str. 263 

 

 Przygotuj się do  omawiania  lektury szkolnej :Marcin Kozioł” Skrzynia władcy 

piorunów” . 25.05.2020 ( poniedziałek).  

 

 

 

 


