
Proszę korzystać z linku zdalne lekcje https://www.gov.pl/web/zdalnelekcje/przedmioty5, wpisywać 
datę i odpowiedzi. Przypominam, że nie wszystkie, ale pozostawiam Wam wybór: ciekawe dla Was, 
ważne dla Was. Przynajmniej jedno ćwiczenie (odpowiedzi) zapiszcie w zeszycie.  
 

23 marca 2020 – Temat: O każdej okoliczności – okolicznik. ( Bez ćwiczenia numer 6, nie otwierajcie 
ćwiczeń ze Scholarisa – są nieobowiązkowe). 

24 marca 2020 – Temat: Głoski. Nosowa czy ustna? ( Bez ćwiczeń numer 3, 4. Ćwiczenie numer 10 dla 
chętnych). 

25 marca 2020 – Temat: W muzeum. O czym myślałby eksponat muzealny, gdyby myślał? (Ćwiczenie 
numer 1 obowiązkowe dla wszystkich w zeszycie przedmiotowym oraz wypracowanie pisemne 
ćwiczenie numer 14. Zapoznajcie się z wierszem, pozostałe ćwiczenia wykonajcie w miarę możliwości, 
sprawdzajcie klikając sprawdź. Proszę się nigdzie nie logować, bo tylko dłużej będziecie siedzieć przed 
komputerem i robić zadania 

26 marca 2020 – Temat: Opisujemy świat za pomocą synonimów. ( Do tego tematu nie korzystajcie 
z linku zdalne lekcje, tylko z ćwiczeń poniżej). 

Synonim (wyraz bliskoznaczny) - wyraz lub dłuższe określenie bliskie znaczeniowo 
innemu. 

Przykłady: 
o pies – psina, czworonóg, najlepszy przyjaciel człowieka 
o wiatr – wicher, wichura, tajfun 
o niepogoda – słota, szaruga, plucha, chlapa 

Ćwiczenie 1. Do słów „głównych” dopasuj synonimy. Zapisz w zeszycie. 

1. ZDROWY 

2. TREMA 

3. PRZYJACIEL 

4. OBRAZ 

5. NIEWIELE 

6. INFORMACJA 

7. KOLOROWY 

krzepki, silny, mocny, kwitnący, rześki, rzeźwy, odporny, zahartowany, wytrzymały 
zdenerwowanie, strach, obawa, onieśmielenie, zatrwożenie, zawstydzenie 
druh, brat, powiernik, towarzysz, kompan, kolega, kumpel 
płótno, malowidło, widok, krajobraz, pejzaż, panorama, perspektywa 
nieco, nieznacznie, co nieco, mało, ciut, ociupinę, odrobinę 
informowanie, powiadomienie, zawiadamianie, ogłaszanie 
barwny, różnobarwny, wielobarwny, różnokolorowy 

 Ćwiczenie 2. Przepisz tekst stosując synonimy zamiast powtarzających się wyrazów. 



Ania szła do domu. Po drodze spotkała swoją koleżankę ze szkoły, Asię. Asia była bardzo 
spokojną i miłą osobą. Poprosiła, żeby Ania przyszła do niej i pomogła jej w lekcjach. Asia 
była zadowolona z odwiedzin Ani. Po zrobieniu lekcji poszły grać w piłkę.

27 marca 2020 - Temat: Ile znaczeń zmieści się w jednym słowie, czyli o wyrazach wieloznacznych
(Nie korzystajcie z linku zdalne lekcje

1. Na czym polega humor w dowcipach? 

- Janie!– woła hrabia.  
- Słucham, jaśnie pana.  
- Wytrzyj kurze.   
- A gdzie ta kura, proszę jaśnie pana
 

Na czym polega niezrozumienie bohaterów w
Różne zrozumienie wyrazów wynika z ich identyczności.
tym, że sugeruje jedno znaczenie poprzez kontekst innego. Gry słowne i żarty językowe często 
wykorzystują podwójność, 
 

Prosta definicja wyrazu wieloznacznego

Wyraz wieloznaczny to taki wyraz, który ma

zarówno do rzeczy, jak i czynności albo cech. 

MYSZKA 

ZAMEK 

Ania szła do domu. Po drodze spotkała swoją koleżankę ze szkoły, Asię. Asia była bardzo 
osiła, żeby Ania przyszła do niej i pomogła jej w lekcjach. Asia 

była zadowolona z odwiedzin Ani. Po zrobieniu lekcji poszły grać w piłkę.

Ile znaczeń zmieści się w jednym słowie, czyli o wyrazach wieloznacznych
zdalne lekcje, tylko zróbcie poniższe zadania). 

Na czym polega humor w dowcipach?  

   - Nowobogacki w księgarni:
   - Proszę o coś do czytania.
   - Coś lekkiego? – pyta sprzedawczyni.

A gdzie ta kura, proszę jaśnie pana?  - Niekoniecznie. Jestem samochodem.

a czym polega niezrozumienie bohaterów w dowcipach? 
óżne zrozumienie wyrazów wynika z ich identyczności. Konstrukcja dowcipu polega na 

tym, że sugeruje jedno znaczenie poprzez kontekst innego. Gry słowne i żarty językowe często 
wykorzystują podwójność, wieloznaczność wyrazów.  

wyrazu wieloznacznego: 

to taki wyraz, który ma więcej niż jedno znaczenie. Może odnosić się 

zarówno do rzeczy, jak i czynności albo cech.  
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Słowa wraz ze swoimi znaczeniami są zapisane w słowniku języka polskiego (na przykład Nowy słownik 
poprawnej polszczyzny pod redakcją Andrzeja Markowskiego). Wyrazy w słowniku są ułożone alfabetycznie. 
Słownik dodatkowo podaje: przykłady prawidłowego użycia słów, wzory połączeń składniowych, czyli z innymi 
wyrazami, prawidłową wymowę, myloną postać wyrazu hasłowego, związek frazeologiczny z tym wyrazem. Nie 
jest to jednak konieczne. 

Uczniowie odnajdują konkretny wyraz, na przykład: klucz. 



 

(Nowy słownik języka polskiego, pod red. Andrzeja Markowskiego, PWN, Warszawa 

2000) 

 

2. Jak zbudowane są hasła w słowniku? Budowa hasła słownikowego: 

 forma podstawowa wyrazu hasłowego, czyli podana np. w mianowniku liczby 
pojedynczej, w bezokoliczniku itd., 

 wzór odmiany słowa w niektórych przypadkach – zwykle tych najbardziej 
kłopotliwych, budzących wątpliwości. 

 podanie kolejnych znaczeń wyrazu (zaznaczone cyframi) począwszy od najbardziej 
oczywistych do dalszych, specjalistycznych (czasem określona jest grupa 
znaczeniowa, do której należy wyraz w określonym użyciu, np.: sportowe (sport.), 
medyczne (med.)). 

Ćwiczenie 1. Jakie są znaczenia wyróżnionych w zdaniach wyrazów? Jakie to części mowy 

(rzeczownik, przymiotnik, czasownik)? Przepisz zdania do zeszytu i zapisz, jaka to część 

mowy. 

a. Zjadł sałatkę z pora.  

Nadchodzi pora obiadu. 

b. W parku pięknie pachniał bez. 

Kupiłam tort i kilka bez. 

c. Damy ci śliczne prezenty. 

W salonie siedziały dwie damy. 

d. Tata zmartwił się, bo w samochodzie nie było zapasowego koła. 

Jutrzejsze spotkanie koła naukowego zostało odwołane. 

e. Obowiązuje piątkowy post. 

Piątkowy uczeń tym razem uzyskał najsłabszy wynik. 

                                                           
 

 


