
Klasa 5a 

Język polski 

01.06.2020. 

Temat: Po co nam przydawki? 

 

- Wpisz do zeszytu: 

Przydawka to część zdania, jest określeniem rzeczownika, odpowiada na pytania: jaki? jaka? 

jakie? który? która? które? czyj? czyja? czyje? ile? czego? z czego?  

- Przeczytaj informacje o przydawce (podręcznik str.261); wpisz do zeszytu, jakimi częściami mowy  

  może być wyrażona przydawka. 

- Wykonaj ćwiczenie 1str. 261 i 3 str. 262. 

- Rozwiąż w zeszycie ćwiczeń zadania str. 49 – 51. 

 

02.06.2020. 

Temat: Zbójca o wrażliwym sercu – Adam Mickiewicz „ Powrót taty”. 

 

- Przeczytaj utwór Adama Mickiewicza „Powrót taty” (podręcznik str. 244)  

- Ułóż plan wydarzeń przeczytanego tekstu. 

- Wykonaj ćwiczenie 5 str. 247.  

- Następne materiały pobierz z zakładki ZADANIA na Teams.  

 

03.06.2020. 

Temat: Czym dopełnić zdanie? 

 

- Wpisz do zeszytu: 

 Dopełnienie to część zdania, jest określeniem, czasownika, odpowiada na pytania  

 przypadków zależnych, czyli wszystkich oprócz mianownika i wołacza, (kogo? czego? komu?  

 czemu? kogo? co? z kim? z czym? o kim? o czym?). 

- Przeczytaj informacje o dopełnieniu (podręcznik str.275); wpisz do zeszytu, jakimi częściami mowy  

  może być wyrażone dopełnienie.  

- Wykonaj ćwiczenie 2 str. 275 i 7 str. 276.  

- Rozwiąż w zeszycie ćwiczeń zadanie 2 i 3 str. 52 oraz 4 i 5 str. 53. 

 

04.06.2020. 

Temat: Jaką funkcję spełnia okolicznik? 

 

- Wpisz do zeszytu: 

 Okolicznik to część zdania, jest określeniem czasownika (wskazuje na okoliczności  

 wykonywania czynności) odpowiada na pytania: jak? gdzie? kiedy? skąd? dokąd? dlaczego?  

 po co? w jaki sposób? w jakim celu? mimo co? pod jakim warunkiem? 



- Przeczytaj informacje o okoliczniku (podręcznik str.277); wpisz do zeszytu, jakimi częściami mowy  

  może być wyrażony okolicznik. 

- Wykonaj ćwiczenie 9 str. 277 i 12 str. 278.  

- Rozwiąż w zeszycie ćwiczeń zadanie 1str. 52 oraz 6 - 10 str. 54 – 55 

- Dla chętnych – ćwiczenie 11 i 12 str. 56. 

 

05.06.2020. 

Temat: Jak ciekawie opowiadać? 

 

- Przeczytaj informacje dotyczące opowiadania (podręcznik str. 259) i jeśli chcesz, to najważniejsze  

  wpisz do zeszytu. 

- Przeanalizuj zamieszczone w podręczniku opowiadanie, zwróć uwagę na wyszczególnione  

  elementy. 

- Wykonaj w zeszycie ćwiczenie 1 str. 260.  

- Rozwiąż w zeszycie ćwiczeń zadania str.132 – 134.                  

 

 

 


