
język polski kl. VI  15 – 19  lutego 2021 

 

Temat 1: Opisujemy witraż. 

 

1. Przyjrzyj się poniższemu witrażowi i opowiedz kogo i co przedstawia. 

 

 
 Odpowiedz na pytania: 

 

 Kto został przedstawiony na witrażu? 

 Kiedy żył i z czego był znany? 

 Które elementy wskazują na jego przynależnośd do stanu rycerskiego? 

 Jakim symbolem ozdobiono uzbrojenie? W jaki sposób symbol ten nawiązuje 

do życia rycerza? 

 O czym świadczą: wyprostowana postawa i podniesiona głowa postaci? 



 

Temat 2: Powtórzenie wiadomości o budowie zdania pojedynczego. 

Temat 3: Zdanie pojedyncze- dwiczenia. 

 

ZAPAMIETAJ- TO JEST WAŻNE ! 

 

 



1. Wyszukaj zdania pojedyncze w poniższym tekście gazetki szkolnej. 

 

2. Ze wszystkich zdao pojedynczych wypisz wszystkie związki wyrazowe. Określ, który 

wyraz jest w każdym z nich podrzędny ( P), a który- nadrzędny (N) 

 

3. Kliknij w poniższe linki i rozwiąż dwiczenia ze znajomości zasad pisowni zdania 

pojedynczego. 

 

https://epodreczniki.pl/a/opis-zdania-pojedynczego---cwiczenia/DFviviFTB 

 

https://wordwall.net/pl/resource/2037690/zdanie-pojedyncze 

 

https://wordwall.net/pl/resource/1587448/polski/zdanie-pojedyncze-czy-zdanie-

z%c5%82o%c5%bcone 

 

 

 

 

 

https://epodreczniki.pl/a/opis-zdania-pojedynczego---cwiczenia/DFviviFTB
https://wordwall.net/pl/resource/2037690/zdanie-pojedyncze
https://wordwall.net/pl/resource/1587448/polski/zdanie-pojedyncze-czy-zdanie-z%c5%82o%c5%bcone
https://wordwall.net/pl/resource/1587448/polski/zdanie-pojedyncze-czy-zdanie-z%c5%82o%c5%bcone


ZAPAMIĘTAJ - TO JEST WAŻNE ! 

 

 

 



 

 

 

 



 Wykonaj wykresy zdao pojedynczych: 

 

 Przyszły rycerz długo przygotowywał się dopasowania. 

 Bezpośrednio przed ceremonią mężczyzna szedł do spowiedzi. 

 Biel symbolizowała niewinnośd rycerza. 

 Obrzęd pasowania polegał na trzykrotnym uderzeniu mieczem barku 

kandydata. 

 Nazwa obrzędu pochodzi od opasania rycerza pasem. 

 

 

Temat 4: Poznajemy postad Zawiszy Czarnego. 

Temat 5: Czarny Rycerz- Zawisza. 

 

1. Przeczytaj uważnie fragment opowiadania o Zawiszy Czarnym. 

 

 



 



 



 

2. Wyszukaj w tekście fragmenty, w których o Zawiszy  dowiadujemy się na podstawie  

słów: 

 samego bohatera i innych postaci 

 narratora 

 

3. Wskaż te sytuacje i zachowania bohatera, które pozwalają wnioskowad o jego 

cechach charakteru. Sporządź w zeszycie listę cech Zawiszy Czarnego . 

 

4. Przedstaw postad Zawiszy Czarnego. 

 

 Podaj ogólne informacje o bohaterze 

 Skąd pochodzi? 

 Do jakiej grupy społecznej należał? 

 Czym się zajmował? 

 Komu służył? Jakie pełnił funkcje? 

 Z czego był znany? 



 Opisz jego charakter. 

 O czym marzył? Do czego dążył? 

 Jakimi cechami charakteru się odznaczał? 

 Jakim wartościom służył? 

 Oceo bohatera. 

 Jak postrzegali Zawiszę jemu współcześni? 

 Jaka jest twoja ocena rycerza? 

 

5. W jakich sytuacjach można powiedzied: „polegad na kimś , jak na Zawiszy”? 

 

6. Zredaguj charakterystykę Zawiszy  Czarnego według poniższego schematu: 

 

 1. Akapit WSTĘP: ogólne informacje o bohaterze. 

 2. Akapit ROZWINIĘCIE: opis charakteru, osobowości na podstawie postawy 

 i zachowania bohatera. 

 3. Akapit ZAKOŃCZENIE: ocena bohatera 

 

 

 

 

 

 

 

Materiały zostały opracowane  w oparciu o  podręczniki do nauki języka polskiego  w szkole 
podstawowej  pt.  „Między nami. Język polski 6 ” Gdaoskiego Wydawnictwa Oświatowego oraz 
zasoby internetu  ( podane linki w poszczególnych scenariuszach lekcji). 

 

 


