
 
Od 27.04. do 29.04. 2020 

 j. polski  klasa VI B  

 

 nauczyciel: Grażyna Dryl    

 

1-2 Zagadnienie:  Idę drogą tupiąc nogą”. Problemy pisowni wyrazów z ą, ę, em, en, om, 

on. 

Poznam podstawowe zasady pisowni wyrazów z ą, ę, om, on, em, en, potrafię  poprawnie 

zapisać wyrazy z ą, ę, om, on, em, en, 

 

  Informacje  o  pisowni wyrazów z ą, ę, em, en, om, on   uzyskasz  z podręcznika str. 

265, 271, 272  lub  z wsipnet – podręcznik 

 Zapisz  lub  wydrukuj  notatkę o zasadach  pisowni wyrazów z ą, ę, em, en, om, on, 

możesz również  korzystając z podanych  informacji samodzielnie  sporządzić  notatkę.    

1. Piszemy ą oraz ę: 

 zgodnie z wymową przed spółgłoskami: f, w, s, z, sz, ż, ś, ź, ch, np.: wąs, kęs, gęś, 

brązowy 

 niezgodnie z wymową przed spółgłoskami: p, b, t, d, c, dz, cz, ć, dź, k, g oraz 

przed ich zmiękczonymi wariantami, np.: mąka, sądzą, sęp, dęby,  

 zawsze, gdy wymieniają się w różnych formach gramatycznych lub wyrazach 

pokrewnych, np.: ząb : zęby, dąb : dęby, wąż : wężyk 

2. Piszemy ą: 

  w zakończeniu czasowników w formach 3. osoby liczby mnogiej czasu 

teraźniejszego, np.: widzą, siedzą, myślą 

  jako końcówkę narzędnika, np.: z mężczyzną, z damą, z namalowaną chmurką 

3. Piszemy ę: 

  w zakończeniu czasowników w formach 1. osoby liczby pojedynczej czasu 

teraźniejszego, np.: widzę, siedzę, myślę 

  w formie biernika liczby pojedynczej rzeczowników zakończonych na  

– a w mianowniku, np.: mężczyzna – mężczyznę, dama – damę, szyja – szyję 

4. Piszemy om, on, em, en: 

  w wyrazach obcych zgodnie z wymową przed p, b, t, d, c np.: komputer, bombka, 

konto, tempo 

  przed ć, dź, chociaż w wymowie ‘n’ może być zmiękczone, np.: na koncie,  

o komendzie 

  w wyrazach rodzimych przed -ka oraz -ko, np.: piosenka, słomka, jedzonko (ale 



zwierzątko, bo zwierzęta) 

  na początku wyrazów, np.: omdlenie, encyklopedia, onkologia 

5. Piszemy om w celowniku liczby mnogiej jako końcówkę rzeczowników, np.: rodzicom, 

kotom, psom. 

 Zestaw  ćwiczeń  

Przepisz  podane ćwiczenia do zeszytu. Możesz wydrukować podaną  kartę  pracy i 

wkleić do zeszytu oraz uzupełnić zadania.  

 Zadanie 1. Podane zdania uzupełnij następującymi wyrazami: kompleks, komputer, 

konferencja, kondor, remanent, bezkonfliktowy.  

 

W moim ulubionym sklepie od kilku dni trwa .......................... . 

Moja mama przygotowuje bardzo ważną ............................. . 

Tata obiecał mi kupić nowy ............................. . 

W zoo mieliśmy okazję zobaczyć .........................., małpy i wiele innych zwierząt. 

Ania jest ...................................... osobą, ale ma bardzo dużo ................................. . 

 

Zadanie 2. Poniższe zdania uzupełnij słowami kąt lub konto. 

 

Biegać z ....................... w ....................... . 

Rodzice założyli mi ....................... bankowe. 

Przyrząd do mierzenia ....................... to kątomierz. 

Nauczyciel kazał uczniowi iść do ....................... . 

Tomek może zapisać na swoim ....................... kolejne zwycięstwo. 

 

Zadanie 3. Połącz podane niżej wyrazy tak, aby powstały całe zwroty lub przysłowia. 

 

1.zamknięte             Wzór:  Z zamkniętymi oczyma 

 z    

 oczy 

 

2. cztery 

a piec  ................................................................................................ 

kąt 

pięć  

 

3. bez  

nie ma 

ciekawość  ................................................................................................ 

mądrość 

 



4. na 

wziąć  ................................................................................................ 

konto 

czegoś 

 

5.orientacja 

 w terenie  ................................................................................................ 

 stracić 

 

 

Zadanie 4. Dopisz formy czasownika według wzoru. Następnie uzupełnij podane zdania 

czasownikami w odpowiedniej formie. 

 

Stanąć –  stanąłem stanęła  stanął 

Wziąć –  .............. ............ ................. 

Ciągnąć –  .............. ............ ................. 

Minąć – .............. ............ ................. 

 

Moja klasa................................... na wysokości zadania. 

W końcu ................................. sprawy w swoje ręce. 

Marek zawsze .....................................tylko w swoją stronę. 

Uważam, że Ania ................................. się z powołaniem. 

 

Zadanie 5. Dopisz formy jak we wzorze, a następnie głośno przeczytaj. Pamiętaj, że inaczej 

się mówi, a inaczej pisze. 

 

WZÓR: ciągnąć 

 ciągnął  ą jak o 

 ciągnąłem  ą jak o (ale nie: e) 

 ciągnęliśmy  ę jak e 

 

      

ryknąć zamknąć kopnąć runąć 

    

    

    

Dla  chętnych: Wytłumacz sens związków wyrazowych znajdujących się w zadaniu 4. Ułóż z 

nimi przykładowe zdania.  

     

Praca z  podręcznikiem 

 

  



 

Wykonaj z podręcznika Nauka o języku i ortografia  lub z podręcznika na Wsipnet   w 

zeszycie: 

ćwiczenie 6 str. 266  wzór: związek wyrazowy - rekonstrukcja  zdarzeń 

ćwiczenie 7 str. 266   1 wyraz: konsumentka 

 ćwiczenie 4 str. 270  1 przykład Uważali, że  lepiej się   kłócić z „ własnym „  wrogiem. 

Ćwiczenie  7 str. 272   np. walczyć z nieprzyjacielem 

 

 

 3-4 Zagadnienie:  Impresja na temat wdzięku. T. Kubiak,  W  stroju z mgły. 

•  Dowiem  się  czym jest pojęcie przerzutnia, liryka, rozpoznam cechy utworu lirycznego oraz 

określę  funkcję  środków stylistycznych użytych w wierszu. 

 

1.Obejrzyj fragment  widowiska scenicznego  opartego  na tańcu zwanego  baletem 

https://www.youtube.com/watch?v=jSTia7AmWDI 

 

2.Tworzymy  minisłowniczek pojęć baletowych (można wykorzystać materiały zamieszczone 

na stronie: www.balet.pl)   .  Zapisz do zeszytu charakterystyczne   słownictwo związane  z 

wyrażeniem  balet możesz wzorować się  na  podanym  niżej słownictwie. 

baletmistrz – nauczyciel pracujący z tancerzami. 

  

drążek – drewniana bariera przytwierdzona do ściany sali

 baletowej służąca do przytrzymywania się w czasie

 ćwiczeń. 

 

 pas (czytaj: pa) – pojedynczy ruch wykonywany zgodnie

 z zasadami tańca klasycznego, krok taneczny. 

   

pointy (czytaj: puenty) – specjalne obuwie przeznaczone do

 tańca na czubkach palców, baletki z usztywnionym noskiem

 i parą wstążek, które tancerka zawiązuje wokół kostki. 

primabalerina – gwiazda zespołu, tytuł przyznawany najlepszej

 tancerce. 

 

 

 tutu – baletowa spódniczka wykonana zazwyczaj z muślinu

 lub tiulu; krótka, sztywno stojąca spódniczka nazywana jest

 paczką. 

 

 

 

 

 3. Przeczytaj  wiersz Tadeusza Kubiaka  „ W stronę  mgły” str. 214  Literatura i  kultura- 

podręcznik 

 

Praca z tekstem  lirycznym 

 

4.  Napisz kim jest bohaterka wiersza: skorzystaj z informacji podanych  niżej. 

https://www.youtube.com/watch?v=jSTia7AmWDI


 

tancerka, solistka, primabalerina: – kończy występ („żegna
 lśniącą salę”), 
– pochyla się w tańcu  
– ubrana jest w spódniczkę baletową („W stroju z mgły”). 

  

 

5. Na  podstawie wiersza napisz  kim  jest  osoba   mówiąca w wierszu. Skorzystaj z 

informacji podanych  niżej. 

 przedstawia swoje ulotne wrażenia, połączenie wspomnień i

 snu 

 przypomina sobie (może śni) widziany kiedyś taniec („Pod

 powiekami z wosku raz jeszcze ten balet”). 

 przywołuje obrazy Degasa przedstawiające baletnice.  

 jest to miłośnik sztuki, osoba niezwykle wrażliwa 

 

 6. W wierszu  pojawia się  nazwisko  Edgara Degas.  Co łączy  jego postać  z wierszem? Na 

podstawie  informacji  zawartych  niżej oraz  na stronie  214 w podręczniku  spróbuj w 

zeszycie  odpowiedzieć  na to pytanie . 

  

Impresjonista, który nade wszystko cenił rysunek, a do tego nienawidził plenerów.  Malował 

niemal wyłącznie kobiety. Edgar Degas był człowiekiem pełnym sprzeczności. Być może 

właśnie dzięki temu przeszedł do historii jako jedna z najciekawszych artystycznych 

osobowości schyłku XIX wieku. 

 

 

7. Obejrzyj  obrazy Edgara Degas w podręczniku  i  w krótkim  filmiku. Zastanów   i 

zapisz co jest charakterystyczną  cechą  tego malarza . 

 

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

 

 

 słowa  klucze: utrwalanie ulotnych zmysłowych wrażeń, subiektywizm, 

uchwycenie  ruchu, zatarcie  konturów. 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

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


ŚRODKI  POETYCKIE 

8.Wyszukaj  w tekście  i zapisz środki  poetyckie  występujące  w  wierszu: 

 

 Przykłady : 

 PORÓWNANIE: „Norwid pisał, że schyla kibić, jakby miała /

 zbierać  rosę lub kwiatom łzy sercem  ocierać” 

 EPITETY: „zwiewnej nimfy”,……………………….., ………………………….  

  

METAFORY: „Wszystko jest w niej ze skrzydeł i drobnych stóp 

ptasich”,…………………………………………………………….. 

 

 Przerzutnia: 

 

a) „Pokłonem zwiewnej nimfy Syrings zamienionej  

przez bogów w trzcinę wiotką” 

 

 

b)„Norwid pisał, że schyla kibić, jakby miała  

zbierać rosę lub kwiatom łzy sercem ocierać” 

 

 

9. Na podstawie informacji zawartej w podręczniku str. 216 napisz w zeszycie czym jest 

przerzutnia? 

 

10. Zapisz do zeszytu wniosek o nastroju wiersza. 

 

Wiersz Tadeusza Kubiaka ma niepowtarzalny nastrój: lekki i pogodny, bardzo poetycki. 

 

 

11.  Na podstawie  informacji zawartej  w podręczniku zapisz czym jest liryka? 

 Spróbuj  zebrać wyrazy do słowa  liryka, możesz  skorzystać z podanego słownictwa. 

 

 Słowa klucze:      liryka- podmiot  liryczny- osoba  mówiąca w wierszu –wrażenia- 

przeżycia-uczucia-refleksje. 

   

 

 Dla chętnych: Wysłuchaj nagrania piosenki Marka Grechuty Piruet na polnej drodze. 

https://www.youtube.com/watch?v=t4cuyu8LbN8 

https://www.youtube.com/watch?v=t4cuyu8LbN8

