
język polski  - oddział wewnętrzny klasa VI  

 

     Temat 1.  Graficzne znaki spójności tekstu. 

 

1. Przeczytaj poniższy artykuł a następnie odpowiedz na pytania: 

 Co jest jego tematem? 

 Jaki jest cel artykułu? 

 Do kogo jest skierowany? 

https://plock.wyborcza.pl/plock/1,95996,19957975,warner-bros-tak-naprawde-nazywali-sie-

wrona-i-byli-naszymi.html?disableRedirects=true  

 

2. Przyjrzyj się budowie artykułu i wyjaśnij, jak fragmenty zapisane pogrubioną czcionką 

łączą się z następującym po nim fragmentem. 

 

Ważne wiadomości !!! 

 

Tytuł i śródtytuł  - to nagłówki informujące o treściach zawartych w tekście, najczęściej wyróżnione 

innym rodzajem czcionki. 

Akapit – wyodrębniony graficznie (wcięciami lub odstępami) fragment tekstu będący logiczną 

całością. 

Znaki interpunkcyjne (znaki przestankowe) to graficzne znaki wskazujące w tekście granice 

wypowiedzeń lub ich części. Do znaków interpunkcyjnych przyczyniających się do powstania logicznej 

i spójnej wypowiedzi należą m.in. myślnik, dwukropek, nawias i średnik.  

 

Zasady dotyczące stosowania znaków przestankowych: 

Myślnik :       

• przed wyrażeniem, które ujmuje w ogólny sposób to, co wcześniej scharakteryzowane zostało w 

sposób szczegółowy, np. Wielozadaniowe telefony i tablety, kompaktowe laptopy, inteligentne 

zegarki — nowoczesna technologia oferuje coraz więcej udogodnień. 

       

• do oznaczenia momentu zawieszenia głosu, np. Środkiem ulicy toczyły się wozy, beczki, bryczki — 

tam i na powrót („Lalka”, B. Prus). 

       

https://plock.wyborcza.pl/plock/1,95996,19957975,warner-bros-tak-naprawde-nazywali-sie-wrona-i-byli-naszymi.html?disableRedirects=true
https://plock.wyborcza.pl/plock/1,95996,19957975,warner-bros-tak-naprawde-nazywali-sie-wrona-i-byli-naszymi.html?disableRedirects=true


• w miejscach, w których pojawia się element nieoczekiwany, zaskakujący odbiorcę i podniosły, np. 

Używaj wszystkich środków, od najmniejszej dozy oleju do największej dozy strychniny, a coś ci z 

tego pomoże, nawet na — nosaciznę. („Lalka”, B. Prus. Wyjaśnienie: nosacizna to choroba 

odzwierzęca, która przed wprowadzeniem do lecznictwa antybiotyków — 1928 r. — była dla ludzi 

śmiertelna). Jeżeli ów element nie ma charakteru podniosłego, zaleca się używać dwukropka. 

 

• by wyodrębnić z wypowiedzenia wtrącenie, np. Jechał wtedy — o ile dobrze zapamiętałem — 

czerwonym samochodem. Warto pamiętać, że dwa przecinki dają słabszy efekt wyodrębnienia niż 

dwa myślniki, a dwa nawiasy — mocniejszy. Szczególnym przypadkiem są uwagi wtrącone, które 

zaleca się wyodrębniać właśnie dwoma myślnikami, np. Wokulski — co podkreślają 

literaturoznawcy — jest bohaterem łączącym w sobie naturę romantyka i pozytywisty. 

 

• do wyrażania relacji między dwoma wyrazami i wartościami. Dokładniej: 

– między wyrazami o znaczeniach przeciwstawnych, np. ciepło — zimno, 

– między wyrazami oznaczającymi początek i koniec jakiegoś odcinka, np. trasa Warszawa — 

Poznań, 

– jako znak zastępujący wyraz przeciwko, np. mecz Wisła — Legia, 

– między liczbami oznaczającymi wartości przybliżone, np. widziałam ten film 2 — 3 razy, 

• w rozbudowanych zdaniach, aby po dłuższych członach zaznaczyć powrót do głównej myśli, np. 

Anka, ta szara myszka, którą znałem w dzieciństwie i z którą bawiłem się do upadłego podczas 

wakacji u babci — wyglądała zjawiskowo 

       

Dwukropek : 

1. do przytaczania czyichś lub własnych słów. Przykład: Przychodziły jej na myśl słowa Pisma 

świętego: „W pocie czoła pracować będziesz”. 

 

Warto pamiętać o tym, że przytaczaną wypowiedź wyodrębniamy po dwukropku cudzysłowami, 

myślnikami lub kursywą. Jeżeli cytat składa się z co najmniej dwóch zdań, rozpoczynamy go wielką 

literą. W przypadku krótszych cytatów dopuszczalne jest używanie małych liter. 

 

2. jako znak poprzedzający wyliczenie szczegółów, o ile przed samym wyliczeniem pojawia się 

forma ogólna. 

     



• W drodze do Berlina zwiedzili kilka niemieckich miast: Monachium, Bonn i Kolonię. W tym zdaniu 

formą ogólną jest fragment „kilka niemieckich miast”. 

 

    

3. w zdaniach, w których występuje podmiot szeregowy, gdy orzeczenie ma formę liczby mnogiej i 

występuje wyliczenie całkowite. 

     

• Do części mowy odmiennych przez przypadki należą: rzeczownik, przymiotnik, imiesłów 

przymiotnikowy, zaimek i liczebnik. 

 

 

4. po zwrotach typu jednym słowem, inaczej mówiąc, słowem itp. 

     

 

5. przed zdaniami wyjaśniającymi. 

     

• Dziwna bowiem jest natura ludzka: im mniej sami mamy skłonności do męczeństwa, tym 

natarczywiej żądamy go od bliźnich. 

 

6. przed przydawkami rzeczownymi, które pełnią rolę wyjaśniającego równoważnika zdania. 

     

• Główny cel zespołu: mistrzostwo Polski, udało się osiągnąć już w drugim sezonie. 

 

 Nawiasu używamy do: 

 

• wydzielania wypowiedzi uzupełniających lub objaśniających tekst główny, np. Mincel dawał nam 

podarunki, a jego matka w największym sekrecie urządzała nam (i swemu synowi) choinkę. (B. Prus 

„Lalka”) 

       



• wydzielania wtrąconych przykładów i objaśnień, np. Do izby wyższej należą często (np. w Anglii) 

przedstawiciele arystokracji rodowej. 

       

• okrągły nawias zamykający możemy postawić także po liczbach oznaczających kolejne punkty 

wyliczenia, np. 1) „Faraon”, 2) „Lalka”. 

Średnik  

 w rozbudowanych wypowiedzeniach złożonych, w których oddziela człony współrzędne. 

Przykłady: Więc każdemu ubogiemu, o ile spotkał ją, kazała dawać po kilka złotych; raz 

spotkawszy mizerną matkę z bladym jak wosk dzieckiem przy piersi oddała jej bransoletę, a 

brudne, żebrzące dzieci obdarzała cukierkami i całowała z pobożnym uczuciem. (B. Prus 

„Lalka”). 

  w zdaniach zawierających rozbudowane wyliczenia, w których wielokrotnie użyto 

przecinków. 

 

3. Przyjrzyj się następującym po sobie akapitom i uzasadnij, że ich układ jest 

przemyślany. Uwzględnij sposób ich uporządkowania. 

 

4. Przeanalizuj  sposób użycia poszczególnych znaków interpunkcyjnych w artykule. 

 

 myślniki 

 dwukropki 

 nawiasy  

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 



   Temat 2. Ćwiczenia ze znaków spójności tekstu. 

 

1. Przeczytaj poniższy artykuł (kliknij w link) 

 

https://www.glospedagogiczny.pl/artykul/jak-dobrze-spozytkowac-wakacje  

 

2. Zaznacz, w którym miejscu artykułu znajdują się: 

 

 tytuł 

 śródtytuł 

 akapity tekstu 

 

3. Zaznacz poprawne odpowiedzi. 

 

Fragmenty zapisane pogrubioną czcionką: 

 zachęcają do przeczytania tekstu, 

 są streszczeniem fragmentu zamieszczonego poniżej, 

 zapowiadają treść zawartą w dalszej części artykułu, 

 są informacją dodatkową 

 

 

4. Wyjaśnij, w jakim celu stosowane są w tekście nawiasy. 

 

5. Wstaw w odpowiednich miejscach  wskazane znaki interpunkcyjne. 

 

 dwukropek 

W szlacheckich dworach przyjmowano gości w wyznaczonych miejscach w salonach, 

bawialniach, a także ogrodach. Tam gościnny szlachcic częstował wszystkich, czym 

chata bogata mlekiem, serami, pierogami i różnymi domowymi ciastami. 

 myślnik 

Częstowano ich obfitym obiadem, a po nim wykwintnymi  smakołykami na deser. 

Przez cały dzień uczniowie bawili się na placach zabaw, grali w piłkę, brali udział w 

wyścigach, słowem mieli urozmaicone rozrywki. 

 nawias 

Późnym wieczorem przy śpiewie i muzyce  wracali do domu. Od  kilku lat chyba  

ponad pięciu był to wspaniały  sposób spędzania  wolnego czasu w szkole inaczej niż 

zawsze. 

https://www.glospedagogiczny.pl/artykul/jak-dobrze-spozytkowac-wakacje


 

     Temat 3.  Jak zdobyć czarodziejską piszczałkę? 

 

1. Przeczytaj uważnie fragment powieści Lyn Gardner pt. „Ostateczna rozgrywka” (kliknij w link) 

https://ebook4all.com.pl/63322-lyn-gardner-wiejemy-do-lasu.html  

 

2. Podaj informacje o sytuacji przedstawionej we fragmencie utworu. Odpowiedz na pytania: 

 

 Gdzie i kiedy rozgrywają się zdarzenia? 

 Kto w nich uczestniczy? 

 Co jest celem działań bohaterów? 

 

3. Jakie przenośne znaczenia mogą mieć- według ciebie- podane elementy świata 

przedstawionego utworu? 

 wilki, pomiędzy którymi musi przejść bohaterka; 

 walka z DeWildem; 

 zamknięta przestrzeń Piernikowego Domku, otoczonego ogrodem; 

 furtka, drzwi, klamka; 

 obecność zająca, który śledzi działania bohaterki. 

 

4. Określ nastrój towarzyszący zdarzeniom. Wskaż fragmenty, które go ilustrują. 

 

5. „Ostateczna rozgrywka, czyli…” Uzupełnij tytuł tekstu tak, by ujmował najważniejszy problem 

przedstawiony w analizowanym fragmencie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ebook4all.com.pl/63322-lyn-gardner-wiejemy-do-lasu.html


     Temat 4/ Temat 5  Jak pokonać Czarny Młyn. Opowiadanie Marcina Szczygielskiego.  

 

1. Przeczytaj fragment powieści Marcina Szczygielskiego pt. „Czarny Młyn” (podręcznik GWO, 

str. 377-381) 

 

2. Na podstawie lektur fragmentu utworu Szczygielskiego ustal: 

 

 kto jest bohaterem pozytywnym i jakie ma zadanie do wykonania; 

 kto i w jaki sposób pomaga pozytywnemu bohaterowi; 

 kogo można nazwać bohaterem pozytywnym; 

 jakie niebezpieczeństwa czekają na bohatera pozytywnego; 

 w czym się przejawia zło, które trzeba pokonać; 

 jakie przedmioty mają magiczne właściwości; 

 kto się tymi przedmiotami posługuje. 

 

3. Scharakteryzuj bohaterów utworu. 

 Wyszukaj fragmenty prezentujące bohaterów 

 Przeanalizuj podane cytaty, a następnie ustal: 

 jaki środek stylistyczny został w nich użyty do przedstawienia Czarnego 

Młyna, 

 jakie cechy zostały mu w ten sposób nadane 

 

„…I wtedy Czarny Młyn nas dostrzega” 

„…Bo to nie oni na nas patrzą, tylko Czarny Młyn” 

 

 

 

 Uzupełnij tabelę w zeszycie. Zapisz zebrane informacje. 

 

 

 

------------------------ Bohaterowie pozytywni Bohaterowie negatywni 

Kim są? /Kim jest? 
 

Iwo, Mela, Babka, Justa, 
Karol, Natalka 

Czarny Młyń 

Jak działają? Jak działa? 
 

  

Jakie mają cechy? Jakie ma 
cechy? 

  

 



 

 

4. Jakie zagrożenie dla bohaterów stwarzał Czarny Młyn? Co w rzeczywistym świecie może być- 

według Ciebie- podobny zagrożeniem. Podaj przykłady i powiedz, jak walczyć z tym 

zagrożeniem. 

 

5. Wymyśl  i napisz dalszy ciąg przygód bohaterów. W swojej pracy: 

 

 wymyśl dialogi i/lub monologi bohatera, 

 opisz miejsca, 

 opisz przeżycia wybranego bohatera, 

 opowiedz o co najmniej trzech zdarzeniach, 

 pamiętaj o tym, by w zakończeniu dobro zwyciężyło nad złem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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).   

 


