
Język polski, 20 kwietnia 2020r., klasa VI (poniedziałek) 

UWAGA: podaję lekcje na cały tydzień od 20 do 24 kwietnia. W następnym tygodniu będzie test 
sprawdzający na ocenę z rozdziału 5 ( 28 kwietnia 2020) 

Temat: Rodzaje wypowiedzeń. 

1. Przerysuj do zeszytu wykres ze str. 227 z podręcznika ( Przypomnienie). 
2. Wykonaj zadanie 1 ( w zeszycie), str. 227. 
3. Przeczytaj „ Przypomnienie” ze str.228. 
4. W epodreczniki dołączyłam wam lekcję „Bez sensu cienia nie ma wypowiedzenia”. 

Przeczytajcie i zróbcie zadania 1, 10, 11, 12. 
5. Link dla niezalogowanych na platformie: https://moje.epodreczniki.pl/dolacz/962227 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Język polski, 21 kwietnia 2020r., klasa VI (wtorek) 

Temat: Wypowiedzenia. Utrwalenie wiadomości – ćwiczenia. 

1. Dzisiaj wykonujecie ćwiczenia w zeszycie ćwiczeń.  
2. Zeszyt ćwiczeń: zad.1,2 str.49. 

Zeszyt ćwiczeń: zad.3 bez D, str.50. 
Zeszyt ćwiczeń: zad.5, str.51. 
Zeszyt ćwiczeń: zad.7 i 9, str.52. 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Język polski, 22 kwietnia 2020r., klasa VI (środa) 

Temat: Jak się łączą wyrazy w zdaniu? 

1.Przeczytaj „ Przypomnienie”z podręcznika str. 229. 
2.Przepisz do zeszytu ze str.230 definicje związku zgody, związku rządu i przynależności. 
3.Z zeszytu ćwiczeń zrób zadania ze stron 53, 54, 55. 
4. Sprawdź swoje rozwiązania z poniższym kluczem rozwiązań, ewentualnie dopisz te odpowiedzi, 
których nie wiedziałaś/łeś. Sprawdzę na ocenę po powrocie do szkoły. 
 
Rozwiązania: 
Zad.1. 
Związki wyrazowe  

1. związek zgody: jutrzejszym sprawdzianie, żadnej wiedzy  
2. związek rządu: pamiętajcie o sprawdzianie, w tym temacie, nie mam wiedzy 
3. związek przynależności: sprawdzianie ze związków wyrazy poza związkami: chłopcy, niestety 

 
zad.2. 



 



Zad.4. 
Np. związek zgody: maska antysmogowa  
związek rządu: przykłada kompres  
związek przynależności: wstaje wcześnie 
Zad.5. 

 
*Zad.6. np. Moja mama często używa komputera.  
Małgosiu, wracaj szybko autobusem.  
 Zad.7.związek rządu 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Język polski, 23 kwietnia 2020r., klasa VI (czwartek) 

Temat: Gdzie postawić przecinek? 

1. Przeczytaj „ Przypomnienie” ze stron 232 i 233. 
2. Na platformie epodreczniki zróbcie udostępnioną lekcję: Przecinek, kropka, myślnik, 

wykrzyknik, pytajnik... – co krok. Klikając „Sprawdź” możecie poprawić błędy. Ostatnio tylko 
kilka osób otworzyło epodrecznik, ale nic nie zrobiło. Inni nawet nie spojrzeli. Proszę o robienie 
zadań w komputerze, bo za to też dam oceny. 

 

Język polski, 24 kwietnia 2020r., klasa VI (piątek) 

Temat: Czas na podsumowanie 

1.Obejrzyj schemat na stronie 234 w podręczniku. Przeczytaj jeszcze raz informacje i hasła (pod 
spodem podane są strony). Przypomnij sobie, jeśli czegoś zapomniałaś/łeś. 

2. Uzupełnij kartę pracy. Zadania 2,3,4 zapisz w zeszycie pod tematem. 

Podsumuj wiedzę 
1. Zaznacz właściwą odpowiedź. 
„Wędrówka po górach” to zdanie.    TAK/NIE 



Podmiot odpowiada na pytania: kto? co?   TAK/NIE 
Każde zdanie zawiera orzeczenie.    TAK/NIE 
Orzeczeniem w zdaniu może być każda część mowy. TAK/NIE 
Wszystkie zdania pojedyncze mają jedno orzeczenie. TAK/NIE 
Zdania złożone mają co najwyżej trzy orzeczenia.  TAK/NIE 
 
2. Do podanych zdań pojedynczych nierozwiniętych dopisz po cztery określenia, by 
powstały zdania pojedyncze rozwinięte. 
• Pies szczekał. 
………………………………………………………………………………………… 
• Uciekali. 
………………………………………………………………………………………… 
 
3. Podane niżej zdania zamień na równoważniki zdań. 
• Rozmawiamy o książkach. 
………………………………………………………………………………………… 
 
• Dzieci wędrują po górach. 
………………………………………………………………………………………… 
 
4. Przeczytaj podane zdanie i wykonaj poniższe polecenia. 
Mieszkańcy mojego miasta nie usłyszą, niestety, śpiewu sławnego tenora. 
 
a) Zaznacz grupę podmiotu i orzeczenia. 
b) Wypisz związki wyrazowe i nazwij je. Podpisz związek główny. 


