
ZAJĘCIA  Z JĘZYKA POLSKIEGO  DLA KLASY  VIA 
 

 

LEKCJA – 1 (wtorek– 5 maja) 

 

TEMAT:  Tęsknota za światem utraconym – A. Kamieńska „Prośba”. 

 

1. Przeczytaj notatkę o autorce wiersza (pomarańczowy podręcznik str.120). 

2. Przeczytaj utwór „Prośba” (pomarańczowy podręcznik str.120). 

3. Wpisz do zeszytu wszystkie odpowiedzi na poniższe polecenia. 

4. Dokończ zdania:  

Osoba mówiąca w wierszu jest (jaka? – dopisz 2-3 informacje)……… 

Uważa, że świat jest (jaki? )………. 

5. Apostrofa to bezpośredni, często uroczysty zwrot do osoby, pojęcia, przedmiotu 

stosowany w utworze poetyckim, np. „Gościu, siądź pod mym liściem…” 

6. Do kogo osoba mówiąca w wierszu zwraca się w formie apostrofy i w jakiej formie? 

7. Wypisz z wiersza czasowniki za pomocą których formułowane są prośby. 

8. Epitet to wyraz określający rzeczownik, jest nim najczęściej przymiotnik lub inny 

rzeczownik, np. długi spacer, książka taty. 

9. Wypisz z tekstu epitety wraz z rzeczownikami  i podkreśl ten, który jest 

przeciwstawny do określanego rzeczownika. Co to wyrażenie mówi o naturze świata? 

10. Metafora (przenośnia) to połączenie wyrazów, którego celem jest zmiana znaczenia 

przynajmniej jednego z nich, np. zielone płuca miast (roślinność, parki w miastach). 

11. Wypisz z utworu metafory. 

12. O co prosi podmiot liryczny (osoba mówiąca w wierszu). 

13. Napisz , czym jest hymn (pomarańczowy podręcznik str. 121). 

14. Odpowiedz na pytanie 9 str. 121. 

 

 

LEKCJA – 2 (środa  – 6 maja) 

 

TEMAT:  Omówienie i poprawa dyktanda – pisownia wyrazów z: ę,ą,om,on,em,en. 

 

1. Przepisz poprawnie zapisane wyrazy (w których zrobiłeś błąd) do zeszytu, podaj 

zasadę ortograficzną jaką należy zastosować w pisowni danego wyrazu. 

2. Ułóż zdanie z danym wyrazem. 

 

 

LEKCJA – 4 (czwartek – 7 maja) 

 

TEMAT:  W sali muzeum piękne trofeum. Przydawki. 

 

1. Przeczytaj i wpisz do zeszytu notatkę ze str.136 i 137 (fioletowy podręcznik). 

Co to jest przydawka? 

Na jakie pytania odpowiada? 

Jaką częścią mowy może być wyrażona? Podaj przykłady takich przydawek. 

Naucz się zapisanych informacji. 

2. Wykonaj w zeszycie ćwiczenia 4, 5,6 str. 136 – 137 (fioletowy podręcznik). 

 



LEKCJA – 5 (piątek – 8 maja) 

 

TEMAT:  Szukamy przydawek – ćwiczenia. 

 

1. Korzystając z zapamiętanych informacji o przydawce  (fioletowy podręcznik str. 136,137) 

wykonaj ćwiczenia w zeszycie ćwiczeń str. 58 - 60 (różowa ćwiczeniówka). 

 

 

 

 


