
język polski – oddział wewnętrzny kl. V 

 

Temat 1:  Wywiad- sztuka zadawania pytao. 

 

Ważna wiadomość !!! 

Wywiad -   rozmowa ma strukturę, w której naprzemiennie zadaje się pytania (lub 

wypowiada zdania mające funkcję pytao) i uzyskuje na nie odpowiedzi. Wywiad jako gatunek 

prasowy cechuje się tym, że ma za zadanie zbieranie informacji pozostających w kręgu 

zainteresowania opinii publicznej. Inne gatunki nie muszą w ten sposób zachowywad 

dynamiki procesu zasięgania informacji. Wywiad należy do tzw. gatunków interakcyjnych, 

opartych na dialogu. 

1. Przeczytaj wywiad z Mariuszem Palejem. 

http://cinemaciej.blogspot.com/2017/10/traktujmy-dzieci-powaznie-wywiad-

z.html  

2. Na podstawie tekstu ustal: 

 kim jest osoba z którą przeprowadzono wywiad. 

 Jaki jest cel i temat tej rozmowy 

 

 

3. Znajdź w wywiadzie fragmenty będące: 

 prezentacją osoby, z którą zostanie przeprowadzony wywiad, 

 informację o tym, co będzie tematem wywiadu, 

 podsumowaniem rozmowy 

 

4. Zredaguj wywiad z ulubionym reżyserem lub aktorem filmowym. Zapisz go w 

zeszycie. 

 

„Jak przeprowadzid dobry wywiad?”  (kliknij w link) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=jL4volF-u4A  

 

 

 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Opinia_publiczna
http://cinemaciej.blogspot.com/2017/10/traktujmy-dzieci-powaznie-wywiad-z.html
http://cinemaciej.blogspot.com/2017/10/traktujmy-dzieci-powaznie-wywiad-z.html
https://www.youtube.com/watch?v=jL4volF-u4A


 

Temat 2.  Poetycka opowieśd o muzyce. 

 

1. Przeczytaj dwa wiersze Izabelli Klebaoskiej pt. „Nokturn” i „Wariacje” . (kliknij w link) 

 

https://www.wydawnictwoliteratura.pl/ksiazki/dla-dzieci/kaprys-zart-i-inne-

muzyczne-fanaberie 

 

2. Wykonaj polecenia do wierszy: 

 Ustal, kim są bohaterowie utworu. 

 Wypisz czasowniki nazywające czynności i stany fortepianu oraz melodii. 

Następnie wśród nich podkreśl te, które są charakterystyczne dla człowieka. 

 Wypisz czasowniki odnoszące się do istot żywych 

 

Ważne wiadomości !!! 

 

Środki stylistyczne  

Muzyko, tyś najważniejsza w moim życiu – apostrofa 

mocne (uderzenie)    - epitet 

Jego głos brzmiał niczym warkot motoru – porównanie 

muzyka decydowała o wszystkim -  uosobienie 

muzyka przygniatała słuchaczy – przenośnia 

skrzypce zajęczały – ożywienie 

cóż za dźwięki, cóż za wirtuoz, cóż za atmosfera-  powtórzenie 

nutki, nuteczki – zdrobnienie 

tan, tan, taran tan, tan – wyrazy dźwiękonaśladowcze 

 

Ożywienie  jest rodzajem przenośni. Polega na nadaniu przedmiotom nieożywionym 

(martwym) cech istot żywych   np. książka zasyczała, rzodkiewka podskoczyła.  

UWAGA !!!  Zapamiętaj, że ożywienie i uosobienie są rodzajem przenośni. 

https://www.wydawnictwoliteratura.pl/ksiazki/dla-dzieci/kaprys-zart-i-inne-muzyczne-fanaberie
https://www.wydawnictwoliteratura.pl/ksiazki/dla-dzieci/kaprys-zart-i-inne-muzyczne-fanaberie


3. Nazwij rodzaje przenośni w obu utworach. 

 

4. Powiedz, jakie środki stylistyczne zastosowała poetka w obu  utworach, by: 

 

 przedstawid wygląd bohaterów, 

 ukazad zachowanie bohaterów, 

 opisad muzykę, melodię.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Temat 3 / Temat 4. „Kto? Co? Gdzie i kiedy? Piszemy ogłoszenie. 

 

Ważna wiadomość !!! 

Ogłoszenie  -  to tekst, w którym się o czymś informuje, coś ogłasza, czasami do czegoś 

nakłania. Zamieszcza się je w prasie, internecie, radiu i telewizji lub przykleja na specjalnych 

tablicach ogłoszeniowych.  

Należy pamiętad o tym, by w ogłoszeniu: 

 umieścid wszystkie niezbędne informacje, takie jak adresat (do kogo?), treśd (o czym? 

w jakim celu?), kontakt z nadawcą (jak? gdzie? kiedy?) 

 pisad zwięźle, nie zamieszczad zbędnych informacji, używad krótkich zdao lub 

równoważników.  

 

Przykładowe ogłoszenie.  (kliknij w link) 

 

https://eszkola.pl/jezyk-polski/ogloszenie-o-prace-8925.html  

 

1. Napisz ogłoszenie związane z trzema wybranymi sytuacjami: 

 

 wymiana przedmiotów z kolekcji 

 sprzedaż instrumentu muzycznego, 

 kupno płyt, 

 bezpłatne oddanie książek, 

 zgubienie teczki z rysunkami, 

 zbiórka rekwizytów do przedstawienia, 

 zebranie samorządu szkolnego, 

 sprzątanie przyszkolnego boiska 

  

 

2. Kliknij w poniższy linka i rozwiąż wszystkie dwiczenia dotyczące tematu ogłoszeo. 

 

https://epodreczniki.pl/a/smocza-jame-sprzedam/DwrWMGltL    

 

 

 

https://eszkola.pl/jezyk-polski/ogloszenie-o-prace-8925.html
https://epodreczniki.pl/a/smocza-jame-sprzedam/DwrWMGltL


Temat 5.  Jak zacytowad czyjąś wypowiedź? 

 

Ważna wiadomość !!! 

Cytowanie -  to przytaczanie w dosłownym brzmieniu czyichś słów z wypowiedzi ustnej lub 

tekstu pisemnego. 

Gdy się cytuje, należy pamiętad o zastosowaniu cudzysłowu oraz dwukropka przed 

przytaczanymi słowami. 

UWAGA ! W tekstach pisanych na komputerze cytaty można zapisad pismem pochyłym. Nie 

stosuje się już wtedy cudzysłowu.  

Przykład cytowania 

Juror powiedział o Polaku: „Przekonał oceniających harmonijnie zbudowanym programem, oczarował 

czystością wykonania, polotem, lekkością”.  

 
 

Odmiana słowa „cudzysłów” 
 
  l. pojedyncza        l .mnoga 
 

M. cudzysłów        cudzysłowy 
 
D. cudzysłowu ( NIE cudzysłowia)      cudzysłowów 
 
C.  cudzysłowowi       cudzysłowom 
 
B. cudzysłów        cudzysłowy 
 
N. cudzysłowem       cudzysłowami 
 
Ms. cudzysłowie ( NIE cudzysłowiu)     cudzysłowach 
 
W.  cudzysłowie (NIE cudzysłów)      cudzysłowy 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. Dokoocz poniższy tekst. Wykorzystaj wybrane wyrazy i sformułowania. 
 
Niedługo po zakooczonym koncercie pojawili się pierwsi melomani. Na ich twarzach 
widad było poruszenie. Żywo rozmawiali. Zapytani przez reportera, chętnie dzielili się 
swoimi przeżyciami….. 
 
 
powiedzied/ wyznad/ przyznad/ ocenid/ nie skąpid słów uznania/ chwalid/ 
jednak z uczestniczek/ jeden ze słuchaczy/ dyrektor filharmonii/ inny uczestnik 
 

2. Co sądzisz na temat ostatnio obejrzanego filmu, przeczytanej książki, wysłuchanego 
koncertu lub utworu muzycznego? Napisz 2-3 zdaniową wypowiedź na kartce i ją 
podpisz. 
 

3. Wejdź na stronę internetową Muzeum Powstania Warszawskiego , a następnie  
napisz krótki tekst o okolicznościach  jego utworzenia. W wypowiedzi zacytuj 
fragment wybrany  ze strony.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

 


