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JĘZYK POLSKI DLA KLASY 5  

(18 - 22 maja 2020 r.) 

 

Poniedziałek, 18 maja 

Lekcja 32. 

Temat: Uczymy się rysować wykres zdania pojedynczego. 

 

1. Pobawimy się w układanie zdań na konkretną literę, np. na „p”. 

Pan Piotr pewnego pięknego popołudnia prędko pobiegł przez park. 

 Znajdźmy teraz orzeczenie, czyli czynność i podmiot, czyli wykonawcę tej czynności. 

(czynność: pobiegł; wykonawca czynności: pan Piotr) 

 

Przystojny, pedantyczny pan Piotr przedwczoraj prędko pobiegł przez piękny park. 

 

 Znaleźliśmy już dwie główne części zdania. Reszta to ich określenia. Możemy teraz 

zacząć rysować wykres.  

 Zaczynamy od napisania na środku podmiotu i orzeczenia. A później uzupełniamy 

wykres określeniami. 

 

 

PAN PIOTR   co zrobił?
 kto?   POBIEGŁ 

          jaki?    jaki?      jak?  gdzie?  kiedy? 

przystojny                pedantyczny  prędko                przez park                

przedwczoraj 

         jaki? 

         piękny 

 

2. Przerysuj ten wykres do zeszytu. 

3. Te same informacje znajdziesz na poniższym rysunku. Możesz je wkleić do zeszytu. 

 

 

 

 

 



2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Spróbuj wykonać wykres do zdania na „k”: (możesz tez sam wymyślić zdanie na wybraną 

przez Ciebie literę) 

Król Karol kupił królowej Karolinie korale koloru koralowego. 

5. Wykonaj ćwiczenie 2 i 3 ze strony 101 z zeszytu ćwiczeń. 

________________________________________________________________________ 

Wtorek, 19 maja 

Lekcja 33. i 34. 

Temat: Minimum słów, maksimum treści, czyli jak streszczać tekst. 

 

1. Przeczytaj uważnie podany tekst. 

Poszliśmy do pobliskiego lasu na długi spacer, podczas którego udało nam 

się nazbierać sporo dorodnych maślaków, kurek i prawdziwków. Asia zrobiła 

przepiękne zdjęcia potężnym świerkom, jodłom i modrzewiom oraz 

sfotografowała swoim nowym aparatem jeża, zająca, lisa i wiewiórkę. 

 

2. Wykreśl wyrazy, które można pominąć, jeśli chcielibyśmy zachować tylko najważniejsze 

informacje. 

3. Grupy wyrazów zakreślone na żółto zastąp pojedynczymi słowami. 
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4. Zapoznaj się z tekstem z podręcznika zamieszczonym na str.263-264 pt. „Zadanie 

domowe” lub wysłuchaj jego nagrania zadanie domowe mp3 

5. Wykonaj zadanie 1/264 

6. Zanotuj w zeszycie lub wklej informację na temat STRESZCZENIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Kierując się powyższymi informacjami, napisz streszczenie (maksymalnie 12 zdań) tekstu 

„Zadanie domowe”. 

 

___________________________________________________________________________ 

Środa, 20 maja 

Lekcja 35. 

Temat: Streszczenie – ćwiczenia językowe. 

 

1. Poćwicz w sieci: 

https://epodreczniki.pl/a/jak-napisac-streszczenie/D1BwNmYQu 

2. Wykonaj w zeszycie ćwiczenie. 

Wyrazy o znaczeniu szczegółowym zastąp ogólnymi, np.  

pszczoła, mrówka, chrząszcz, żuk - OWADY 

szafka, biurko, ławka, krzesło - …………………………………………………….. 

pies, małpa, żubr, krokodyl - …………………………………………………. 

świerk, sosna, dąb, brzoza - ………………………………………………………….. 

tulipan, róża, fiołek, żonkil - ……………………………………………………….. 

sałata, ogórek, pomidor, ziemniak - ………………………………………………….. 

wróbel, jaskółka, sroka, bocian - …………………………………………………… 

banan, cytryna, jabłko, malina - …………………………………………………….. 

różowy, niebieski, zielony, czarny - ……………………………………………….. 

https://drive.google.com/open?id=1drlv0QBt5OpPHuVeY3nvEXloJNOW_p4W
https://epodreczniki.pl/a/jak-napisac-streszczenie/D1BwNmYQu
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3. Zadanie na ocenę. 

Wykonaj ćwiczenia 1, 2 i 3/103-105 z zeszytu ćwiczeń. Następnie prześlij mi je na adres 

mailowy magdakawnik@op.pl lub na naszą grupę na Messengerze. 

 

________________________________________________________________________ 

Czwartek, 21 maja 

Lekcja 36. 

Temat: W roli dziennikarzy. 

 

1. Zastanów się: Czy znasz jakichś dziennikarzy? Jakimi sprawami się najczęściej 

zajmują? Jakie tematy poruszają? 

2. Zapoznaj się z informacjami zamieszczonymi na rysunku na stronie 266  

w podręczniku, a następnie odpowiedz ustnie na pytania z zadania 1/266 

3. Przyjrzyj się zasadom, jakich powinien przestrzegać dziennikarz. Pomyśl, dlaczego są 

one takie ważne. 

 

 

 

 

 

4. Zapisz w zeszycie, czym różni się FAKT od OPINII – informacje na ten temat 

znajdziesz w żółtej ramce na stronie 267 w podręczniku.  

5. Zadanie dla chętnych na dodatkową ocenę. 

Przez chwilę bądź prawdziwym dziennikarzem. Przeprowadź wywiad z jakąś znaną Ci 

osobą, na temat wykonywanej przez nią pracy. Wcześniej przygotuj sobie pytania, na 

jakie będziesz chciał otrzymać odpowiedź. Nie zapomnij o kulturalnym zachowaniu 

się podczas rozmowy (trzeba się przywitać, pożegnać itd.) Wywiad możesz zapisać 

lub nagrać i przesłać do mnie.  

 

 

 

 

 

 

mailto:magdakawnik@op.pl

