
język polski kl. V  15 – 19  lutego 2021 

 

Temat 1: O częściach mowy, które nie zmieniają swoich form. 

Temat 2: Nieodmienne części mowy. Wykrzyknik i partykuła. 

ZAPAMIĘTAJ – TO JEST WAŻNE !!! 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 Znajdź w wypowiedziach bohaterów scenki słowa, które: 

 

 wyrażają uczucia mówiącego, 

 służą do zawołania kogoś. 

 



 

 

4.Przepisz zdania, używając partykuł podanych w nawiasach a następnie powiedz, jak 

zmieniło się znaczenie poszczególnych zdao. 

 Częściej spotykał się z kolegami na podwórku. (czy) 

 Tata Wiktora grał w piłkę. (nawet) 

 Anka poda mi piłkę, jak będę pod koszem. (niech) 

 Biegnij szybciej, bo zdobędą kolejny punkt. (że) 

 Lubię grad zaraz po posiłku. (nie) 

 

5. Kliknij w poniższe linki i rozwiąż dwiczenia z nieodmiennych części mowy. 

https://wordwall.net/pl/resource/436740/polski/nieodmienne-cz%c4%99%c5%9bci-mowy 

https://wordwall.net/pl/resource/1046975/polski/odmienne-i-nieodmienne-

cz%c4%99%c5%9bci-mowy 

https://wordwall.net/pl/resource/4659246/polski/cz%c4%99%c5%9bci-mowy-i-kilka-

ciekawostek 

https://wordwall.net/pl/resource/995696/polski/cz%c4%99%c5%9bci-mowy.  

https://wordwall.net/pl/resource/436740/polski/nieodmienne-cz%c4%99%c5%9bci-mowy
https://wordwall.net/pl/resource/1046975/polski/odmienne-i-nieodmienne-cz%c4%99%c5%9bci-mowy
https://wordwall.net/pl/resource/1046975/polski/odmienne-i-nieodmienne-cz%c4%99%c5%9bci-mowy
https://wordwall.net/pl/resource/4659246/polski/cz%c4%99%c5%9bci-mowy-i-kilka-ciekawostek
https://wordwall.net/pl/resource/4659246/polski/cz%c4%99%c5%9bci-mowy-i-kilka-ciekawostek
https://wordwall.net/pl/resource/995696/polski/cz%c4%99%c5%9bci-mowy


Temat 3: Praca z tekstem – dwiczenia. 

 



 

 



 

 

1. Powiedz, które z poniższych zdao zawierają informacje zgodne z przeczytanym 

tekstem. 

 

 Marek, Filip i Wiktor to trzej bracia. 

 Chłopcy bez niczyjej zgody oglądali  wynalazki. 

 Tato Marka był pracownikiem Kosmolotni. 

 Chłopcy za namową Marka weszli na pokład statku. 

 Filip sądził, że sterowanie statkiem nie jest trudne. 

 

2. Do podanego punktu głównego dopisz cztery podpunkty planu szczegółowego. 

 

 Potajemne wejście chłopców do Kosmolotni. 

 

3. Zapisz słownie: 

liczebnik główny – 99 

liczebnik porządkowy – 50 

 

4. Wyjaśnij funkcję wykrzykników w tekście. 

 



 

7. Nazwij części mowy w podanych wypowiedziach oraz określ formy gramatyczne wyrazów 

odmiennych. Uzupełnij tabelę w zeszycie. 

 Jedlibyśmy teraz pyszny obiad. 

 Pomyśl lepiej, co czują nasi rodzice. 

 

 

WYRAZ CZĘŚĆ MOWY FORMA GRAMATYCZNA 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Temat 4: Jak się zachowad? Świat ludzkich spraw. Opisujemy nasze uczucia. 

 

 

1. Przyjrzyj się powyższej planszy i powiedz, co przedstawia. W tym celu: 

 nazwij wydarzenia, w których uczestniczą bohaterowie, 



 opisz uczucia, które im towarzyszą. 

 

2. Zastanów się nad innymi sytuacjami niż te przedstawiona na planszy, gdy mieliście 

podobne przeżycia lub uczucia. 

 

3. Na podstawie planszy  ustal, jak należy, a jak nie należy się zachowywad wobec kogoś, 
kto odczuwa smutek, radośd czy strach. 
 

4. W imieniu wybranego bohatera z planszy wyraź uczucia związane z sytuacją , w której 
się znalazł. Napisz krótką wypowiedź na ten temat. 

 

Temat 5: Dlaczego „Loteria”? Opowiadanie Olgi Tokarczuk. 

 

 



 



 

1. Opowiedz, co się działo, zanim bohater spotkał staruszkę. Wykorzystaj podane 

słownictwo: 

  doradcy, mistrzowie, tłum, sprzedawca lodów, rozstawiad, udzielad, zdobyd, 

sprzedawad, iśd, wrócid 

 

 

 

 

 



 

ZAPAMIĘTAJ- TO JEST WAŻNE !!! 

 

2. Wskaz te fragmenty tekstu, które należą do fabuły, ale nie są elementami akcji 

utworu. Uzasadnij swój wybór. 

 

3. Wyjaśnij tytuł utworu. Odpowiedz na pytania: 

 Co ryzykował bohater, gdy się zgodził na warunki kwiatu paproci? 

 Dlaczego postanowił wyrzucid kwiat z serca? 

 

4. Czym jest dla ciebie szczęście? Napisz kilkuzdaniową wypowiedź na ten temat. 

 

Materiały zostały opracowane  w oparciu o  podręczniki do nauki języka polskiego  w szkole podstawowej  
pt.  „Między nami. Język polski 5 .” Gdaoskiego Wydawnictwa Oświatowego oraz zasoby internetu  
 (  linki w poszczególnych scenariuszach lekcji). 

 

 



 


