
język polski – oddział wewnętrzny kl. V 

 

Temat 1: Jesteśmy ekspertami od mitów greckich. 

 

1. Powiedz, do których postaci z mitów greckich odnoszą się poniższe informacje. 

 

 Stworzył człowieka i się nim opiekował……………….. 

 Podczas uczt plotkował o bogach…………………………. 

 Gdy wracał do męża, zamierało życie na ziemi……………. 

 Codziennie powoził słonecznym rydwanem……………………… 

 Był władcą Olimpu……………………………………….. 

 Wykonał dwanaście niebezpiecznych prac……………………… 

 Po wojnie trojańskiej tułał się przez 10 lat……………………… 

 Za jej przyczyną na ziemi pojawiły się choroby i nieszczęścia………….. 

 

2. Ustal, o których mitologicznych bohaterach można powiedzieć: 

 

pomysłowy jak……………… 

wierna jak………………… 

piękna jak………………… 

szybki jak……………………. 

kochająca jak………………. 

sprytny jak………………… 

potężny jak…………….. 

dobry jak……………… 

nieposłuszny jak…………… 

mądry jak……………. 

silny jak……………………….. 

 

3. W jakich sytuacjach możesz użyć poniższych związków wyrazowych? 

 

 jabłko niezgody 

 syzyfowa praca 

 puszka Pandory 

 znaleźć się między Scyllą a Charybdą 

 syreni śpiew 

 

 

 



4. Ustal, które cechy nie są charakterystyczne dla mitów. 

 

 są zbiorami wierzeń określonej społeczności 

 opowiadają o prawdziwych zdarzeniach z przeszłości 

 przedstawiają losy bogów, herosów i ludzi 

 w nienaukowy, fantastyczny sposób dają odpowiedź na ważne dla człowieka 

pytania, np. jak powstał świat, dlaczego zmieniają się pory roku 

 zawierają przykłady ludzkich postaw i zachowań 

 występują w różnych wersjach 

 są wyobrażeniem tego, jak będzie wyglądał świat w dalekiej przyszłości 

 bohaterowie mają nadprzyrodzone umiejętności i zdolności 

 

5. Przeczytaj poniższy tekst, a następnie podaj po dwa przykłady mitów, w których 

zostały poruszone wymienione tematy 

 

Mity miały charakter religijny. Wprowadzały słuchacza w krąg spraw ważnych 

 i świętych. Mówiły o stworzeniu człowieka i jego bohaterskich czynach, określały 

odwieczny porządek świata, opowiadały o bogach opiekujących się ludźmi. 

Przekazywały także informacje o normach, zakazach i nakazach, których należy 

przestrzegać w życiu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Temat 2: Co podpowiada wyobraźnia? Wiersz Zbigniewa Herberta. 

 

Zadania wstępne.  

Czym jest według Ciebie wyobraźnia i w jakich sytuacjach jest potrzebna? 

Uzupełnij w zeszycie schemat opisem tego, co podpowiada ci wyobraźnia. 

(Co się dzieje, kiedy wykonasz poniższe polecania?  Zapisz obrazy widziane oczyma 

wyobraźni) 

 

 zastukaj palcem w ścianą …………………… 

 zaświstaj cienko……………………………… 

 chrząknij znacząco……………………………. 

 zamknij oczy……………………………………… 

 

1. Przeczytaj wiersz Zbigniewa Herberta. (kliknij w link poniżej)  

https://literatura.wywrota.pl/wiersz-klasyka/41973-zbigniew-herbert-pudelko-zwane-

wyobraznia.html 

2. Ustal, co zobaczyła oczyma wyobraźni osoba mówiąca w wierszu, a następnie 

uzupełnij schemat w zeszycie. (ćwiczenie analogiczne do  zadania wstępnego) 

 

 

 zastukaj palcem w ścianą …………………… 

 zaświstaj cienko……………………………… 

 chrząknij znacząco……………………………. 

 zamknij oczy……………………………………… 

 

3. Porównaj swoje obrazy z zadania wstępnego  z obrazami poetyckimi z wiersza. 

Powiedz, co sprawia, że się różnią.  

 

4. Wyjaśnij, jak rozumiesz tytuł wiersza. 

 

5. Jak wyglądałoby i co mieściłoby twoje „pudełko wyobraźni”. Napisz o tym w dowolnej 

formie pisemnej lub wykonaj pracę plastyczną.  

 

https://literatura.wywrota.pl/wiersz-klasyka/41973-zbigniew-herbert-pudelko-zwane-wyobraznia.html
https://literatura.wywrota.pl/wiersz-klasyka/41973-zbigniew-herbert-pudelko-zwane-wyobraznia.html


Temat 3 Temat 4: O  różnych rodzajach głosek.  

http://aleklasa.pl/gimnazjum/gramatyka/c184-fonetyka/podzial-glosek  

 

Ważne wiadomości !!! 

Głoska – najmniejszy dający się usłyszeć dźwięk mowy. 

Głoski dzielimy na: 

samogłoski -  dźwięki, przy których wymawianiu cały czas słychać pełny dźwięk. 

a, e, i, o, u, y, ą, ę 

spółgłoski – takie głoski, które nie są samogłoskami: b, c, ch, cz, ć, d, dz, dż, dź, f, g, h, j, k, l, 

ł, m, n, ń, p, r, rz, s, sz, ś, t, w, z, ź, ż. 

 

1. Wymów podane głoski, trzymają delikatnie palec na swojej krtani. 

 

p – b 

k -  g  

t – d 

f – w 

a – e 

u – y  

 

2. Co wyczuwasz przy wymowie głosek b, g, d, w? 

 

Ważna wiadomość !!! 

Podział głosek: 

dźwięczne  - głoski, przy wymawianiu których drgają wiązadła głosowe. Jak to sprawdzić? Wystarczy 

przyłożyć palec do krtani. Jeśli odczujemy drganie, wiemy, że spółgłoska jest dźwięczna. 

Wszystkie SAMOGŁOSKI  oraz SPÓŁGŁOSKI oznaczone literami b, g, d, w, z, ź, ż, dz, dź, dż, m, n, ń, l, 

ł, r.  

bezdźwięczne - to głoski, przy wymawianiu których nie drgają wiązadła głosowe.  

p, k, t, f, s, ś, sz, c, ć, cz, h  

 

http://aleklasa.pl/gimnazjum/gramatyka/c184-fonetyka/podzial-glosek


 

3. Wymów  parę wyrazów bal-pal  i tanie- danie oraz  ustal, czym się różnią. 

 

 Wymów wyrazy i do każdego podaj taki, w którym głoskę dźwięczną zastąpi 

głoska bezdźwięczna. 

 

brać - ……………. 

bowiem - …………….. 

był- ……………………… 

 

4. Ściśnij palcami nos i wmów podane głoski. Następnie powiedz, przy wymawianiu 

których głosek powietrze usiłuje się wydostać nosem.  

 

b, w, ę, o, s, z, m, a, ą, cz, n, t, d, ń 

 

5. Kliknij w link poniżej i rozwiąż ćwiczenia. 

 

https://epodreczniki.pl/a/wsrod-liter-glosek-i-sylab/DXiq1YsI1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://epodreczniki.pl/a/wsrod-liter-glosek-i-sylab/DXiq1YsI1


Temat 5: Jak napisać scenariusz przedstawienia? 

 

1. Przypatrz się dokładnie  sytuacjom ukazanym  na fotografiach w podręczniku „Między nami . 

Język polski GWO 5” str. 336. Twoim zadaniem jest napisanie tekstu scenariusza 

przedstawienia teatralnego, którego scenami mogłyby być te fotografie. W tym celu wykonaj 

poniższe polecenia, które ułatwią twoją pracą. 

 

 Przyjrzyj się uważnie fotografiom i spróbuj ułożyć je tak, aby powstała historyjka 

według twojego pomysłu. 

 

 Nadaj imiona swoim bohaterom oraz zapisz, kim są dla pozostałych postaci: np.  

Karol- pirat morski, brat babci Gizeli 

 

 

 Dokładnie opisz miejsce akcji, niezbędne rekwizyty, charakterystyczne elementy 

ubioru poszczególnych bohaterów. W ten sposób powstaną didaskalia. (wskazówki i 

objaśnienia autora dotyczące sposobu wystawienia dramatu, umieszczone w tekście) 

 

 Napisz szczegółowy plan wydarzeń. 

 

 

 Nadaj tytuł wymyślonej przez ciebie historii. 

 

 Na podstawie planu szczegółowego ustal, w ilu scenach przedstawicie historię. 

 

 

 Przyjrzyj się, jak zbudowany jest tekst przedstawienia. Korzystając z podanego 

poniżej wzoru, napisz swój własny. 

 

 

Tytuł ………………… 

Osoby(bohaterowie utworu)…………. 

AKT PIERWSZY 

SCENA 1 

(didaskalia) 

(dialogi bohaterów mogą być przeplatane didaskaliami) 

 

 



2. Wykonaj zaproszenie na szkolne przedstawienie. Zaproszenie musi zawierać informację: 

 

 kto zaprasza, 

 kogo zaprasza, 

 z jakiej okazji, 

 gdzie i kiedy odbędzie się przedstawienie 

Skorzystaj z zamieszczonych poniżej wskazówek. 

WAŻNA WIADOMOŚĆ !!! 

Zaproszenie  to tekst, który piszemy na ozdobnej kartce, aby zaprosić kogoś na uroczystość lub jakieś 

wydarzenie, np. na urodziny, ślub , koncert. 

Zaproszenie musi zawierać informacje o : 
 

 nadawcy, czyli kto zaprasza, 
 

 adresacie, czyli kogo się zaprasza, 
 

 rodzaju uroczystości, 
 

 czasie i miejscu wydarzenia, czyli kiedy i gdzie odbędzie się uroczystość 
 

 
 
Wzór zaproszenia (kliknij w link)  
 

http://www.spbraciejowka.pl/pliki/Jezyk%20polski/ZAPROSZENIE.pdf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Materiały zostały opracowane  w oparciu o  podręczniki  i ćwiczenia do nauki języka polskiego   
w  klasie  5  szkoły podstawowej  pt.  „Między nami ” Gdańskiego Wydawnictwa  Oświatowego 
oraz zasoby Internetu ( podane linki).   

 

http://www.spbraciejowka.pl/pliki/Jezyk%20polski/ZAPROSZENIE.pdf

