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JĘZYK POLSKI DLA KLASY 6 

(1 – 5 czerwca 2020 r.) 

 

Poniedziałek, 1 czerwca 

Lekcja 42. 

Temat: „Wszystkie dzieci nasze są”.  

 

1. Dziś Dzień Dziecka, więc obejrzyj prezentację przygotowaną kilka lat temu przez Twoich 

starszych kolegów na temat obchodów tego święta na całym świecie. Dowiesz się z niej 

również ciekawych rzeczy na temat praw dziecka i innych świąt poświęconych dzieciom. 

Po kliknięciu w link, pobierz prezentację na swój komputer lub telefon, by móc ją oglądać 

w oryginale: 

https://drive.google.com/open?id=1MPsRJk3cgt9VPDPWuKxaaNT6TLrOGPMn 

2. Pamiętaj, że nie wszystkie dzieci mogą świętować ten dzień – niektóre są chore, inne 

bardzo biedne i głodne, jeszcze inne nie mają dachu nad głową albo żyją w kraju 

ogarniętym wojną lub są zmuszane do pracy ponad siły. Dlatego DOCEŃ TO, CO MASZ. 

I pamiętaj, że oprócz praw masz tez obowiązki! 

3. Posłuchaj chyba najbardziej znanej polskiej piosenki o dzieciach i ciesz się tym dniem!  

https://www.youtube.com/watch?v=d_vuxQ-9iVQ 

__________________________________________________________________________ 

Wtorek, 2 czerwca 

Lekcja 43. i 44. 

 

Temat: Poznajemy historię Zenka – bohatera powieści „Ten obcy”. 

  

1. Zapoznaj się ze streszczeniem lektury. Do wyboru masz dwa linki (film pod pierwszym 

linkiem jest bardziej szczegółowy i proponuję obejrzeć go w pierwszej kolejności) 

https://www.youtube.com/watch?v=RRC1_uy4snU 

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

2. Zadanie na ocenę. 

Rozwiąż test (załącznik nr 1). Prześlij go na dres magdakawnik@op.pl lub na naszą grupę 

na Messengerze. 

_________________________________________________________________________ 

https://drive.google.com/open?id=1MPsRJk3cgt9VPDPWuKxaaNT6TLrOGPMn
https://www.youtube.com/watch?v=d_vuxQ-9iVQ
https://www.youtube.com/watch?v=RRC1_uy4snU
https://www.youtube.com/watch?v=hpIR_JPPbkI
mailto:magdakawnik@op.pl
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Środa, 3 czerwca 

Lekcja 45. 

Temat: Irena Jurgielewiczowa – autorka lektury i laureatka Orderu Uśmiechu. 

 

1. Znajdź w Internecie lub innych źródłach informacje na temat Ireny Jurgielewiczowej. 

Zapisz cztery fakty z jej życia. 

2. Pisarka była laureatką Orderu Uśmiechu przyznawanego dorosłym przez dzieci. Na tej 

stronie http://orderusmiechu.pl/historia/ możesz przeczytać historię tego Orderu i obejrzeć 

film, o tym, skąd wziął się Order i jak powstał. Znajdziesz tu też informacje o Kawalerach 

Orderu Uśmiechu, czyli o osobach, które otrzymały to wyróżnienie. Znajdź wśród nich 5 

znanych Ci osób i zapisz ich nazwiska w zeszycie. 

__________________________________________________________________________ 

Czwartek, 4 czerwca 

Lekcja 46. 

Temat: Ćwiczenia ortograficzne i językowe na podstawie lektury „Ten obcy”. 

 

Są to zadania na ocenę. 

1. Uzupełnij tabelkę: wpisz imiona i nazwiska bohaterów lektury i przyporządkuj im podane 

niżej cechy. 

nieśmiałość, samodzielność, opiekuńczość, naiwność, współczucie, wytrzymałość na ból, 

łatwowierność, porywczość, zdecydowanie 

 

Imię i nazwisko Przedstawienie postaci Cechy 

  
14 - 15 lat, uciekł z domu w poszukiwaniu 

wuja 
  

  
lat 12-13, mieszka w Warszawie, jej ojciec 

jest lekarzem w Olszynach 
  

  
najmłodszy z grupy, ma siostrę Helę, 

przyjeżdża do dziadków na wakacje 
  

 

2. Podkreśl w tekście synonimy (czyli wyrazy o podobnym znaczeniu) wyrazu "obcy". 

 

http://orderusmiechu.pl/historia/
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Obcym będziemy nazywać Zenka, ponieważ zamieszkał na wyspie należącej do innych. 

Dzieci stanowiący załogę uważali ją za swoją własność i pilnie strzegli swojej tajemnicy. 

Początkowo traktowali Zenka jak nieproszonego gościa a nawet intruza. Wkrótce jednak 

przyjaciele zmienili zdanie i nie uważali Zenka za natręta. 

 

3. Uzupełnij zdania wyrazem "przyjaciel" w liczbie mnogiej. Dopasuj formę wyrazu do 

treści zdania. Nazwij przypadki wpisanych rzeczowników. 

 

Marian ufał swoim........................................... 

Ula i Zenek byli...............................................  

Prawdziwych.................................................. poznaje się w biedzie. 

 

4. Podane wyrazy ułóż w kolejności alfabetycznej. 

wojsko, wół, woźnica, wulkanizacja, wojownik, wózek, wór, wujek, wosk, wulkan, wójt, 

woźny, wódz, wulgaryzm, Wójcik, wodospad 

 

5. Korzystając ze słownika ortograficznego, uzupełnij brakujące miejsca odpowiednimi 

literami. 

*ście…..ka   *pi…..ćdziesiąt   *szczeg…..lnie 

*na.….eka    ude…..enia    *o.....enił się 

wędr.....wka   mom…..t    tw…..j  

banda…..    * kradzie.....    po.….ądek 

w.….jek    *p.....źniej    młodzie….. 

*….smy    spośr…..d    *zr…..b 

obra.....ona   *…..adk    gr…..bas                            

prez…..tów   *…..uligan    *p….ł          

              

6. Wyrazy zaznaczone gwiazdką z ćwiczenia 5. dopasuj do nazw odpowiednich części 

mowy.  

a) rzeczownik (kto? co?) – 

b) czasownik  (co robi?) -  

c) przysłówek (jak? gdzie? kiedy?)– 

d) liczebnik (ile? który z kolei?)– 
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7. Dopisz po dwa wyrazy bliskoznaczne., np. droga – ścieżka, ulica; wróg – nieprzyjaciel, 

przeciwnik; jeść – wcinać, smakować, spożywać. 

a) narzekać – 

b) przyjaciel – 

c) samotność – 

d) moment –  

 

8. *Dla chętnych  

W dniach 5 -7 stycznia w godzinach 8.00 - 15.00 w naszej szkole odbędzie się kiermasz 

książek Ireny Jurgielewiczowej. Zredaguj ogłoszenie zachęcające uczniów do zakupu 

książek autorki lektury "Ten obcy". 
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ZAŁĄCZNIK NR 1 

 

 

……………………………………………….. 

IMIĘ I NAZWISKO 

 

 

„TEN OBCY” – SPRAWDZIAN ZNAJOMOŚCI LEKTURY 

 

1. Jak nazywał się tytułowy „Obcy”? 

a) Zenon Wojtczyk 

b) Zenon Wójciak 

c) Zenon Wójcik 

d) Zenon Wójcicki 

2. Kogo uratował Zenek? 

a) ciocię Uli 

b) dziecko 

c) dziadka Mariana 

d) panią Cydzikową 

3. Kto z przyjaciół świetnie pływał? 

a) Marian 

b) Pestka 

c) Zenek 

d) Julek 

4. Kto rzucał kamieniami w Dunaja? 

a) Waldek i Władek 

b) Wiktor i Władek 

c) Waldek i Wiktor 

d) Władek i Włodek 

5. Kim z zawodu był tata Uli? 

a) inżynierem 

b) budowlańcem 

c) milicjantem 

d) lekarzem 

6. Kim był Antoni Janica? 

a) stryjkiem Zenka 

b) sąsiadem Uli 

c) dziadkiem Julka 

d) wujkiem Zenka 

7. Kim są dla siebie Marian i Julek? 

a) braćmi 

b) kuzynami 

c) przyjaciółmi 

d) sąsiadami 
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8. Komu Zenek ukradł 50 zł? 

a) tacie Uli 

b) mamie Pestki 

c) przekupce 

d) panu na targu 

9. Co Zenek napisał w liście do Uli? 

a) że są spokrewnieni 

b) że ją kocha i ojciec się nad nim znęcał 

c) że wujek go źle traktuje 

d) że wyjeżdża 

10. Jak Ula oddała pieniądze osobie, której Zenek je ukradł? 

a) sprzedała Dunaja 

b) pracowała w sadzie i zbierała jabłka 

c) pracowała w ogródku i zbierała porzeczki 

d) dostała je od swojego ojca 

11. Czym zajmowała się pani Cydzikowa? 

a) praniem ubrań Zenka 

b) sprzątała dom Pestki 

c) handlowała owocami na targu 

d) opiekowała się domem ojca Uli 

12. Kto odnalazł wujka Zenka? 

a) ojciec Zenka 

b) ojciec Uli 

c) dziadek Julka 

d) matka Pestki 

13. Po co wrócili się Marian i Julek na wyspę, kiedy odkryli, że ktoś tam jest? 

a) po scyzoryk 

b) po plecak 

c) po drewno 

d) po piłkę 

14. Dlaczego Zenek nie chciał wracać do ojca? 

a) bo jego ojciec miał inną kobietę 

b) bo ojciec nie chciał mu dawać pieniędzy 

c) bo ojciec go nie chciał 

d) bo ojciec siedział w więzieniu 

15. Czego Julek zazdrościł Zenkowi? 

a) wyglądu 

b) charakteru 

c) wolności 

d) ojca 

 

 


