
UWAGA: podaję lekcje na cały tydzień od 25 do 29 maja 2020 

( W tym tygodniu w środę jest zadanie z j. polskiego na ocenę) 

W następnym tygodniu (w czerwcu) będzie test sprawdzający wiedzę i umiejętności z 
rozdziału VI. Jeśli będzie to możliwe, odbędzie się on w czasie konsultacji w czwartek – 
4.06.2020). Szczegóły jeszcze każdemu podam, na razie tylko zapowiadam. 

 

Język polski, 25 maja 2020r., klasa VI (poniedziałek) 

Temat: Czy da się spełnić marzenia? 
1. Przeczytaj ze strony 278 z podręcznika „Kilka słów o książce” oraz informacje o 

autorce, Małgorzacie Musierowicz. 
2. Przeczytaj fragment książki „Noelka” z podręcznika, str. 278 – 280. 
3. Przerysuj do zeszytu pod tematem tabelkę i uzupełnij ją: 

O czym może marzyć 8 -letni chłopiec? 
 

Marzenia materialne  
(można je wręczyć w prezencie) 

 
Marzenia niematerialne 

  

O czym może marzyć  nastolatka przebywająca od miesięcy w szpitalu? 
 

Marzenia materialne  
(można je wręczyć w prezencie) 

 
Marzenia niematerialne 

 
 
 

 
 
 

O czym może marzyć starszy pan na emeryturze? 
 

Marzenia materialne  
(można je wręczyć w prezencie) 

 
Marzenia niematerialne 

 
 

 

4. Zastanów się i ustnie odpowiedz na poniższe pytania: 
• Jakie życzenia składa się najczęściej z okazji urodzin czy innych okazji? Jak przekładają się one na 
najważniejsze wartości w życiu człowieka? 
• Czym są marzenia? Jak można je spełniać? 
• Czy marzyć mogą tylko młodzi ludzie? Jak sądzicie, w jaki sposób wiek wpływa na odczuwanie chęci 
osiągnięcia lub posiadania czegoś? 
• Czy status materialny lub miejsce zamieszkania wpływa na rodzaj marzeń? O czym mogą marzyć 
ubodzy, a o czym bogaci? 
• W jaki sposób można sprawić, żeby bliscy wokół nas byli szczęśliwsi? 

 

Język polski, 26 maja 2020r., klasa VI (wtorek) 

Temat: Zagraniczni goście w naszym języku 
1. Podręcznik, str. 281 – „Na rozgrzewkę” oraz „Nowa wiadomość”. 
2. W zeszycie zrób ćwiczenie 1, str.281. 



Język polski, 27 maja 2020r., klasa VI (środa) 

Dzisiaj jest zadanie do odesłania na ocenę na e-mail: polski.spbabice@wp.pl 

Temat: Zdania złożone bardzo cenione 

1.Przeczytaj „Przypomnienie” z podręcznika, str.283 (jeszcze raz naucz się, przed którymi 
spójnikami nie stawiamy przecinka).  
2. Ustnie zrób zadanie 1 i 2 z podręcznika ze strony 284. 
3.Przeczytaj z podręcznika „Nowa wiadomość”, str.285. 
4.W zeszycie ćwiczeń wykonaj zadania 10, 11 ze str.60 oraz 12 ze str.61. Zdjęcia zrobionych 
zadań z zeszytu ćwiczeń wyślij do oceny na e-mail: polski.spbabice@wp.pl. Czekam do godz. 
20.00 w środę. 

 

Język polski, 28 maja 2020r., klasa VI (czwartek) 

Temat: Rola spójników w zdaniach złożonych współrzędnie 

1.Przeczytaj „Na rozgrzewkę”, podręcznik str. 286. 
2.Przepisz do zeszytu „Nowa wiadomość” str. 286 (używaj kolorów). 
3.W zeszycie zrób zadanie 3 z podręcznika, str. 287. 

Język polski, 29 maja 2020r., klasa VI (piątek) 

Temat: Czas na podsumowanie 

1. Dzisiaj robisz zadania tylko w zeszycie ćwiczeń. 
Zeszyt ćwiczeń, strony 56 -59, zadania 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 
Zeszyt ćwiczeń, strony 61-62, zadania 12, 13, 14, 15, 16, 17. 

Poniżej znajdują się przykładowe, poprawne odpowiedzi. Jeśli będziesz mieć problemy z 
samodzielnym rozwiązaniem, przepisz je ze zrozumieniem. Sprawdzę ćwiczenia w czasie 
konsultacji. 
Zdania złożone współrzędnie i podrzędnie 

1. W zdaniach złożonych występują co najmniej dwa orzeczenia. 
W zdaniach złożonych podrzędnie zawsze stawiamy przecinek pomiędzy zdaniami składowymi, a w 
zdaniach złożonych współrzędnie – wtedy, gdy używamy spójników: ale, więc, lecz, lub gdy zdania 
składowe połączone są bezspójnikowo. 
2. Np. Astronauta spotkał kosmitę, więc zapytał go o drogę. 
Dzieci leciały wysoko i podziwiały okolicę. 
Czarodziej wlał eliksir do roztworu, a chwilę później zniknął. 
3. Np. Kupiłbym tę deskorolkę, ale nie mam aż tylu pieniędzy. 
Odkładałem kieszonkowe, więc mogę ci pożyczyć potrzebną kwotę. 
Dzisiaj obejrzymy akrobacje w internecie, ale jutro sami poćwiczymy. 
Wybierzmy się do parku i tam razem potrenujemy. 
4. Np. 

2. Dlaczego nie ma gotować go zbyt długo? 
3. Jakim sosem polejesz spaghetti? 
4. Kiedy skorzystam z gotowego sosu? 
5. W jakim celu mam przyprawić moją potrawę bazylią i oregano? 



5. Np.  
• Cały czas myślał o napisaniu powieści o czarodzieju. 
Cały czas myślał o tym, aby napisać powieść o czarodzieju. 
• Czarnoksiężnik przyjechał do miasteczka bez uprzedzenia. 
Czarnoksiężnik przyjechał do miasteczka, mimo że nie uprzedził. 
• Przybył tam w celu zatrudnienia nowego ucznia. 
Przybył tam, aby zatrudnić nowego ucznia. 
• Już na drugi dzień wszyscy mówili o pojawieniu się maga. 
Już na drugi dzień wszyscy mówili o tym, że pojawił się mag. 
6. Np. 
Dzieci jadą na rowerach do wąwozu, aby poszukać skarbu, którynprzed laty został tam zakopany 
przez żołnierzy. 
7. Gdy już zakończyliśmy warsztaty dziennikarskie, wymyśliliśmy konkurs dla uczniów. 
Postanowiliśmy, że każdy z uczestników przeprowadzi rozmowy ze starszymi mieszkańcami naszego 
miasta na temat jego historii. Kiedy poinformowaliśmy o nagrodzie za najciekawszy wywiad, zgłosiło 
się wielu chętnych. Termin dostarczenia nagrań wyznaczyliśmy na ostatni dzień lutego. 
8. Np. 
Zostanę dziennikarzem lub będę pracował jako detektyw. 
Chciałabym pracować w radiu, więc ćwiczę ładną wymowę. 
Nie wysłuchałem reportażu, ponieważ nie miałem czasu. 
Pójdę na spacer albo zostanę w domu. 
9. • Aby zachować szczupłą sylwetkę, ćwicz regularnie. 
• Chipsy szkodzą zdrowiu, więc ich nie podjadaj. (zdanie złożone współrzędnie) 
• Masz ochotę na przekąskę, ale nie możesz jej zjeść. (zdanie złożne współrzędnie) 
• Schowaj słodycze tam, gdzie nikt ich nie będzie szukał. 
 
12. Np. 
• Koncert odbędzie się (w jakim celu?), aby zebrać fundusze na leczenie dzieci. 
• Występ rozpocznie się dopiero wtedy (kiedy?), kiedy zespół nastroi instrumenty. 
• Muzycy zagrali dokładnie tak (jak?), jak się wszyscy spodziewali. 
• Spiker wyraźnie powiedział (co?), że spodziewamy się trudności w przyszłym roku. 
• Właśnie w radiu usłyszałam piosenkę (którą?), którą mam ciągle w głowie. 
• Nie kupię nowej płyty (dlaczego?), ponieważ wydałam już całe kieszonkowe. 
13. Np. 
Gra na żywo, ponieważ nie lubi podkładów. 
Reguluje odbiornik i sprawdza głośność. 
14. Kiedy byłam na półkoloniach, poznałam wielu nowych kolegów. 
Maciek udowodnił, że miał rację. 
Mama namawiała Zosię, aby wzięła udział w konkursie. 
15. Np.  
Umówię się z chłopakiem, który chodzi do 6 c. 
Kiedy skończę klasę szóstą, pojadę na wakacje do Hiszpanii. 
16.  

1 
 którą? 
 2 

*17. Np. 
Nie miała wystarczająco czasu, więc nie przeczytała lektury. 
Kupili już psa, więc nie kupią kota. 
Rafał został przewodniczącym klasy, więc chodzi dumny. 


