
język polski  - oddział wewnętrzny klasa VI  

 

     Temat 1: O pomyśle, który przyszedł do głowy. 

 

Wiersz Wisławy Szymborskiej  pt.”Pomysł”  (kliknij w poniższy link)  

https://pl-static.z-dn.net/files/d3f/07b30ba786033ff3fc166872c312f858.pdf 

 

1. Nazwij sytuację, która została ukazana  w wierszu Szymborskiej. 

 

 Na co wskazuje budowa tekstu? 

 Jaką formę wypowiedzi- według ciebie- przypomina wiersz? 

 

2. Powiedz, co jest tematem utworu i kto jest jego bohaterem? 

 

3. „Na co on szeptem kilka słów na ucho”. Napisz w zeszycie o czym bohater wiersza mógł 

szeptać osobie mówiącej. 

 

4. Na podstawie testu przedstaw wizerunek twórcy. Uwzględnij odpowiedzi na pytania: 

 

 Jakie cechy go wyróżniają? 

 Jak traktuje tworzenie? 

 Co jest niezbędne, aby tworzy? 

 

5. „A ten chyba powinien …  chyba mieć musi… […] No właśnie, mieć te cechy, które wyliczyłeś”. 

Napisz krótką wypowiedź na temat wierszy. W tym celu: 

 powiedz, jakie wiersze lubisz, 

 podaj cechy, które mają twoje ulubione wiersze; 

 porządź listę twoich ulubionych poetów i wymień ich utwory. 

 

6. Omów przedstawione na poniższych obrazach sytuacje. 

 

https://www.wikiart.org/en/henri-martin/poet  

 

https://www.wikiart.org/en/fernando-botero/the-poet  

 

 

 

 

https://pl-static.z-dn.net/files/d3f/07b30ba786033ff3fc166872c312f858.pdf
https://www.wikiart.org/en/henri-martin/poet
https://www.wikiart.org/en/fernando-botero/the-poet


     Temat 2: Wizyta w Atramentowym Świecie. 

 

1. Przeczytaj uważnie  fragment opowieści Cornelii Funke pt. „Za bramą Ombry” .  

(podręcznik GWO str. 350-355) 

 

2. Wyobraźcie sobie, że masz  stworzyć projekt scenografii filmowej do przeczytanego 

fragmentu utworu.  Zapisz, jak wyobrażasz sobie przestrzeń, dekoracje, rekwizyty i kostiumy.  

 

3. Na podstawie relacji narratora opowiedz historię Atramentowego Świata. W tym celu wyknaj 

zadania: 

 

 Wyszukaj fragmenty mówiące o twórcy opisanego świata oraz o sposobie tworzenia 

fikcyjnej krainy. 

 Nazwij stosunek twórcy do jego dzieła. 

 Ustal, w jakim stopniu opowiadana historia zależy od jej autora. Powiedz, co może  

wpłynąć na niezaplanowany rozwój wypadków w stworzonym świecie. 

 

 

4. Zaznacz przy każdym zdaniu odpowiednio P –jeśli jest prawdziwe lub F- jeśli jest fałszywe. 

 

 Fenoglio pochodzi z rzeczywistego świata. 

 Twórcę Atramentowego Świata nazywano Czarnym Księciem. 

 Atramentowy Świat został stworzony za pomocą słów i wyobraźni. 

 Fenoglio pisze wyłącznie wtedy, gdy potrzebuje pieniędzy. 

 Fenoglio pisze to, co zamawiają u niego mieszkańcy Atramentowego Świata. 

 Fenoglio jest dumny z tego, co stworzył. 

 Fenoglio nie ma wpływu na losy bohaterów,ponieważ ich historie nie są do końca 

napisane. 

 

5.Ułóż dalszy ciąg historii stworzonej przez  Fenoglia. Wymyśl zdarzenia, które na długi czas 

mogłoby zapewnić szczęście i ład mieszkańcom Atramentowego Świata 

 

 

 

 

 

 

 



    Temat 3/ Temat 4 : O tym, jak Czerwony Kapturek niósł babci kilogram śledzi  matjasów. 

 

 Bohdan Butenko „Czerwony Kapturek” (bajka myśliwska) –  (podręcznik GWO str.356-361) 

Zapoznaj się dokładnie z jej tekstem i rozwiąż poniższe ćwiczenia. 

 

1. Porównaj baśń o Czerwonym Kapturku z przeczytanym utworem Bohdana Butenki. 

 

 Wymień pojawiające się w utworze Butenki elementy, które są ci znane z baśni o 

Czerwonym Kapturku. 

 Opisz zachowanie bohaterów. 

 

 Jak względem siebie zachowują się bohaterowie baśni, a jak – utworu 

Bohdana Butenki? 

 Jakie relacje łączą bohaterów i w jaki sposób ujawnia się to w języku, którym 

się posługują? 

Opis  możesz  przedstawić w dowolnej formie graficznej lub tradycyjnie. 

2.  Przeanalizuj sposób, w jaki został napisany utwór . 

 

 Powiedz, do kogo i jak się zwraca narrator opowieści. 

 Określ język, którym posługują się narrator i bohaterowie utworu. Wybierz 

odpowiednie określenia i podaj przykłady. 

 

potoczny/ swobodny/codzienny/ uroczysty podniosły/przestarzały/patetyczny 

 

 Odszukaj w tekście zdrobnienia i ustal, jaki charakter nadają całej opowieści. 

 Niektóre fragmenty tekstu zostały zapisane inną czcionką lub wielkimi literami. W 

jakim celu- według ciebie- autor zastosował takie zabiegi. 

 

3. Przyjrzyj się ilustracjom autora do tekstu w podręczniku. Udowodnij, że sposób ukazania 

bohaterów na ilustracjach pasuje do tego, jak przedstawiono ich w tekście.  

 

4. Napisz własną  wersję jednego wybranego fragmentu, które są zaznaczone w tekście  * 

 

 Wymyśl i zapisz zdarzenia, które z wydarzeniami w tekście połączą się związkami 

przyczynowo-skutkowymi. 

 

 Po dopisaniu brakujących części sprawdź, czy się logicznie łączą z wcześniejszym i 

późniejszym fragmentem baśni. Jeśli nie- nanieść poprawki. 

 



5. Podaj przykłady utworów literackich, filmów, reklam, w których pojawiają się bohaterowie, 

wątki lub elementy znane z innych tekstów kultury. Powiedz, co może być celem takich 

działań. 

 

6. Zredaguj w zeszycie tekst np. opowiadanie, w którym (wybierz jedną propozycję): 

 

  przekształcisz wydarzenia i postaci z dowolnej baśni, legendy lub mitu 

 bohaterowie z jednego znanego ci tekstu trafią do świata przedstawionego innego 

tekstu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      Temat 5: Zdania współrzędne i podrzędne.  

 

 

Szybka powtórka wiadomości  (kliknij w poniższy link) 

 

https://epodreczniki.pl/a/zdanie-zlozone-wspolrzednie-a-zdania-zlozone-

podrzednie/D15NBNgNG 

 

 

1. Przeczytaj poniższy tekst i wykonaj wykresy zdań złożonych podrzędnie. Ponumeruj zdania i 

zapisz na wykresie pytania o zdania podrzędne.  

 

 

„ Od 1762 roku Haydn najął się do pracy na dworze węgierskich książąt. Prowadził pałacową 

orkiestrę. Książę Mikołaj Józef był wielkim znawcą i miłośnikiem sztuki. Stawiał Haydnowi 

wysokie wymagania. Kompozytor wywiązywał się z nich  bardzo dobrze. Praca z nadworną 

orkiestrą przysporzyła mu wielu trudności. Muzycy grający w orkiestrze pracowali również 

jako służba pałacowa. Często przychodzili na próby bardzo zmęczeni.”  

 

 

Ważna wiadomość !!! 

 

Zwróć uwagę na to, że zdanie złożone podrzędnie może być wtrącone w zdanie nadrzędne.  

    zdanie podrzędne, wtrącone w zdanie nadrzędne 

 

 

Posiadłość książąt Esterhazych, którą wybudowano z wielkim rozmachem,  

 

przypominała francuski Wersal.  

 

 

 

 

 

 

2. Wykonaj wykresy poniższych zdań. Podaj zasadę interpunkcyjną, którą się kierowano, 

wstawiając w nich przecinki. 

 

 Książę, który większą część roku spędzał w zamku niedaleko Wiednia, na lato 

przenosił się do wiejskiej rezydencji Esterhaza. 

 Muzycy, którzy każdego lata byli zmuszeni opuszczać swoje domu, nie mogli się 

doczekać powrotu do rodzin. 

 

3.  Rozwiąż ćwiczenia (kliknij w link) 

1a 1b 

2 Która? 

1a 2 

1b 

https://epodreczniki.pl/a/zdanie-zlozone-wspolrzednie-a-zdania-zlozone-podrzednie/D15NBNgNG
https://epodreczniki.pl/a/zdanie-zlozone-wspolrzednie-a-zdania-zlozone-podrzednie/D15NBNgNG


 

http://agnieszkakochan.pl/zdania-podrzednie-zlozone/  

 

 

 

Materiały zostały opracowane  w oparciu o  podręczniki  i ćwiczenia do nauki języka polskiego   
w  klasie  6  szkoły podstawowej  pt.  „Między nami ” Gdańskiego Wydawnictwa  Oświatowego 
oraz  zasoby Internetu ( podane linki).   

 

http://agnieszkakochan.pl/zdania-podrzednie-zlozone/

