
Język polski – klasa 5d 

Wszystkie tematy są udostępniane  przeze mnie w aplikacji padlet.com. Zachęcam do korzystania! 

Znajdziecie tam m.in. karty pracy, odpowiedzi do zadań. Możecie też na bieżąco zadawać pytania.  

Klasa 5d https://padlet.com/agnieszkasurulo/ely3dvb1k8vdx1rt 

 

Temat 49 (08. 06. 2020 r.) 

Jak się łączą wyrazy w zdaniu – związek zgody, rządu przynależności 

1. Przypomnij sobie czym są związki składniowe (lekcja poprzednia) 

2. Zapisz w zeszycie poniższe zdanie i narysuj jego wykres (podpisz wszystkie części zdania).  

Piękna pogoda zachęciła wczoraj turystów do spacerów. 

3. Nazwij występujące w zdaniu związki wyrazowe (zapisz) 

pogoda zachęciła – związek główny 

piękna pogoda –  

zachęciła wczoraj –  

zachęciła turystów –  

zachęciła do spacerów -  

 

Temat 50 (09. 06. 2020 r.) 

Do odważnych świat należy!  

1. Przeczytaj tekst M. Nitkiewicz i P. Opaska Przez świat na rowerach w dwa lata (podręcznik str. 288) 

2. Wykonaj do zeszytu polecenie 1 i 2 ze str. 292 oraz 3 ze str. 293. 

 

Temat 51 (10. 06. 2020 r.) 

Śledztwo w nadmorskiej miejscowości (A. Bahdaj, Kapelusz za 100 tysięcy – fragm.) 

1. Przeczytaj tekst  A. Bahdaja, Kapelusz za 100 tysięcy - podręcznik str. 295 

2. Uporządkuj informacje o miejscu akcji i bohaterach. W tym celu wykonaj polecenie 2 i 4 ze str. 299. 

Informacje krótko zapisz w zeszycie.  

 

https://padlet.com/agnieszkasurulo/ely3dvb1k8vdx1rt


Temat 52 (15. 06. 2020 r.) 

Wydedukować, czyli… powieść detektywistyczna (A. Bahdaj, Kapelusz za 100 tysięcy – fragm.) 

1. Pracuj z tekstem przeczytanym na poprzedniej lekcji - Kapelusz za 100 tysięcy - podręcznik str. 295 

2. Uporządkuj wiedzę na temat osób, których dotyczy śledztwo. W tym celu wykonaj polecenie 4 str. 

299. 

3. Uzupełnij informacje według podanego schematu (załącznik) 

4. Zapoznaj się z definicją powieści detektywistycznej i zastanów się, jakie cechy tego typu powieści 

można znaleźć w tekście A. Bahdaja. 

 

Temat 53 (19. 06. 2020 r.) 

Każdy ma swój biegun… do zdobycia (J. Mela, Poza horyzonty) 

1. Przeczytaj fragment tekstu J. Meli pt. Poza horyzonty (podręcznik str. 301) 

2. Wymień wszystkich uczestników wyprawy na Spitsbergen. 

3. Zapoznaj się z definicją pamiętnika (ramka Zapamiętaj! – str. 305) i krótko uzasadnij, że 

przeczytany tekst jest pamiętnikiem. Zapisz: 

Książka J. Meli pt. Poza horyzonty  zawiera cechy pamiętnika, to znaczy, że…  

4. Wyjaśnij, jak rozumiesz stwierdzenie: „(…) słowo niemożliwe jest tylko w naszych głowach” 

 

 

 

 

 


