
język polski  - oddział wewnętrzny klasa VI  

 

     Temat 1 – Temat 2 : W krainie literatury. Powtórzenie wiadomości . 

 

1. Wykreśl pojęcia, które nie są nazwami gatunków należących do epiki. 

 

 opowiadanie 

 powieść 

 przysłowie 

 baśń 

 komiks 

 przypowieść 

 legenda 

 apostrofa 

 bajka 

 nowela 

 

2. Ustal, które stwierdzenia są  prawdziwe, a które- fałszywe. Wpisz P przy informacji 

prawdziwej lub F- przy fałszywych.  

 

 W legendzie obok elementów rzeczywistych występują elementy fantastyczne. 

 W baśni dobro zawsze zostaje  nagrodzone, a zło- ukarane. 

 Bajka i baśń nie zawierają morału. 

 W bajkach pod postaciami zwierząt lub  roślin są ukryte cechy ludzi. 

 W baśniach  czas i miejsce zdarzeń  nie są konkretnie określone. 

 Powieść zawiera bardziej  rozbudowane elementy  świata przedstawionego niż 

opowiadanie. 

 Charakterystycznym elementem noweli jest punk kulminacyjny 

 Przypowieść można odczytać  jedynie na poziomie dosłownym.  

 

 

3. Przyporządkuj  podanym utworom odpowiednią nazwę gatunkową. 

 

 O talentach  

 Bolesław Prus „Katarynka” 

 „O Piaście Kołodzieju” 

 Ignacy Krasicki  „Kruk i lis” 

 Charles Perrault „ Kopciuszek” 

 Aleksander Puszkin  „O rybaku i złotej rybce” 

 Henryk Sienkiewicz „W pustyni  i w puszczy”. 

 R. Goscinny, J.J. Sempe  „Mikołajek” 

 Rafał Kosik „Felix, Net i Nika oraz Gang Niewidzialnych Ludzi”  



przypowieść/   legenda/  opowiadanie/  powieść / nowela/ bajka/baśń  

 

4. Podaj tytuły utworów, które zaliczamy do : 

 

 obyczajowych 

 detektywistycznych 

 fantasy 

 

5. Podaj autora i tytuł  utworu, w którym pojawiły się następujące zdarzenia. 

 

 pojawienie się diabła  na dnie kieliszka-……………… 

 porzucenie myśli o zbrodni przez zbójcę- ………………….. 

 lekcja kleksografii- ……………………………….. 

 bitwa z wojskami  Białej Czarownicy - ……………………………. 

 

6. Wyjaśnij różnice między: 

 

 powieścią a opowiadaniem, 

 baśnią a bajką, 

 baśnią a legendą, 

 nowelą a opowiadaniem 

 

7. Wymień cechy, które pozwalają rozpoznać utwór fantastycznonaukowy oraz historyczny 

 

8. Ustal, który gatunek ma tę samą cechę co utwór fantasy. 

 

9. Napisz list oficjalny do jednego z autorów poznanych przez ciebie tekst.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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).   

 


