
Język polski  klasa V – oddział wewnętrzny dziecięcy 

 

Temat 1: Eksponaty i ekspozycje- czyli co wiemy o muzeach. 

1. Dopasuj wyrazy związane z muzeum do ich objaśnieo. W razie trudności skorzystaj ze 

słownika języka polskiego. 

 

ekspozycja/ skansen/ kustosz/ eksponat 

 

 

 przedmiot wystawiony na pokaz w muzeum 

 krajoznawcze muzeum pod gołym niebem , gdzie są eksponowane zabytki 

budownictwa ludowego, sprzęty i narzędzia z danego regionu 

 zbiory muzealne wystawione na pokaz 

 pracownik muzeum opiekujący się zbiorami 

 

 

 

Ważna informacja !!! 

W liczbie pojedynczej rzeczownik „muzeum” ma taka samą formę we wszystkich przypadkach. W 

liczbie mnogiej odmiana jest następująca. 

M. muzea 

D. muzeów 

C. muzeom 

B. muzea 

N. (z) muzeami 

Ms. (o) muzeach 

W. muzea ! 

 

2.  Przyjrzyj się zdjęciom z różnych form muzeów i powiedz: 

 co wchodzi w skład ekspozycji, 

 na czym polega zwiedzanie ekspozycji. 

 

 

 Muzeum Narodowe w Warszawie 

https://warsawtour.pl/project/muzeum-narodowe-w-warszawie/ 

 

https://warsawtour.pl/project/muzeum-narodowe-w-warszawie/


 Muzeum Wsi Lubelskiej  

https://skansen.lublin.pl/pl/fotografie/  

 

 Centrum Nauki Kopernik 

http://www.kopernik.org.pl/wystawy/strefa-eksperymentowania/   

 

 

3. Dlaczego – według Ciebie- powstają muzea? Jakie korzyści można odnieśd z wizyty w 

muzeum? Sporządź własną notatkę na ten temat. 

 

4. Wyszukaj w Internecie informację na temat różnych muzeów i napisz, które z nich chciałbyś 

odwiedzid i dlaczego. 

 

 

 

 

Temat 2: Zrozumied artystę i jego dzieło. 

 

Zadanie wstępne.  

Zapoznaj się z obrazem Rembrandta i jego opisem (kliknij w poniższy link) 

 

Rembrandt  „Straż nocna”  

https://niezlasztuka.net/o-sztuce/rembrandt-straz-nocna/ 

 

1. Na podstawie komiksu ( podręcznik GWO str.377-379) oraz opisu obrazu Rembrandta ustal, 

czy podane zdania zawierają prawdziwe czy fałszywe informacje. 

 

 Tytus wskoczył do obrazu i przeniósł się do Amsterdamu  w XVII wieku, 

 Wojsko, które spotkał  Tytus, to jedna z gwardii mistrza Rembrandta. 

 Wojsko wzięło bohatera za syna Rembrandta, ponieważ obaj zachowywali się 

nieodpowiednio. 

 Tytus uciekł z obrazu, gdyż źle zrozumiał intencje Rembrandta. 

 

2. Zacytuj wypowiedź, która wyjaśnia, dlaczego Tytus wskoczył do obrazu. 

 

3. Oceo, czy zdarzenie jest realistyczne czy fantastyczne. 

https://skansen.lublin.pl/pl/fotografie/
http://www.kopernik.org.pl/wystawy/strefa-eksperymentowania/
https://niezlasztuka.net/o-sztuce/rembrandt-straz-nocna/


 

4. Wyobraź sobie, że przeprowadzasz wywiad z Rembrandtem na temat jego prac. Zapisz co 

najmniej trzy pytania, które mu zadasz podczas rozmowy. 

 

 

 

 

 

 

 

Temat 3 – Temat 4: To już wiemy i potrafimy. Ćwiczenia.  (2 godziny lekcyjne) 

 

Spotkanie 

Obecnie obrazy Paula Cezanne’a kosztują miliony, ale za życia artysty nie udawało się mu sprzedad 

swych dzieł nawet po sto franków. 

Pewnego dnia Renoir, również malarz tego okresu, spotkał na ulicy smutnego Cezanne’a idącego 

 z dużym obrazem pod pachą.  

- Muszę go sprzedad! Jestem bez grosza – zawołał Cezanne. 

-Wierzę, że ci się uda, więc nie zatrzymuję cię dłużej powiedział Renoir. 

Uśmiechnął się i życzył mu lepszego nastroju i szczęścia w interesach. Potem się rozeszli. 

Po dwóch godzinach spotkali się znowu, ale tym razem Cezanne nie miał już obrazu ze sobą. 

-Jak sprzedaż? Zrobiłeś dobry interes? – zapytał Renoir. 

- O tak, jest mi lżej i jestem bardzo zadowolony. Znalazłem osobę, która potrafiła właściwie ocenid 

mój obraz. 

- A więc ile dostałeś? Powiedz mi! 

Cezanne milczał. Po chwili się przyznał. 

- Naprzeciwko gmachu filharmonii spotkałem znajomego muzyka, któremu obraz bardzo się 

spodobał. Dałem mu go więc w prezencie. 

 

CZĘŚĆ I. CZYTANIE I PISANIE. 



 

1. Ustal, które wypowiedzi są zgodne z treścią przeczytanego przez ciebie tekstu. 

 Cezanne’owi udało się sprzedad obraz. 

 Cezanne był usatysfakcjonowany przebiegiem spotkania z muzykiem. 

 Dzisiaj dzieła Cezanne’a kosztują około stu franków. 

 Cezanne spotkał Renoira tego samego dnia dwa razy. 

 

2. Na podstawie tekstu i słowniczka wskaż poprawne odpowiedzi i zapisz je w zeszycie. 

 

 Sformułowanie „również malarz tego okresu” oznacza, że obaj malarze: 

 utrwalali na płótnie wydarzenia z tego samego okresu. 

 żyli mniej więcej w tym samym czasie. 

 stali się sławni w tym samym czasie. 

 urodzili się w tym samym roku. 

 

 Słowa Cezanne’a „Znalazłem osobę, która potrafiła właściwie ocenid mój obraz” 

oznaczają, że: 

 muzyk dostrzegł wartośd dzieła 

 muzyk negocjował cenę obrazu 

 muzyk zgodził się zapłacid wysoką cenę za obraz 

 muzyk kupił obraz z powodu znajomości z artystą. 

 

3. Uzupełnij wniosek  tak, by powstała prawdziwa wypowiedź na temat tekstu „Spotkanie”. 

 

zaskakującego zachowania/ zabawnych wypowiedzi/ nietypowego wyglądu 

 

Komizm opowiedzianych zdarzeo wynika z …………………………….artysty. 

 

 

4. Wyobraź sobie, że jako Renoir wspominasz po latach spotkanie z Cezanne’em. W wypowiedzi 

zacytuj słowa Cezanne’a.  

 

 

CZĘŚĆ II.  NAUKA O JĘZYKU I ORTOGRAFIA 

 

5. Wyjaśnij pisownię poniższych wyrazów. 

 

 kosztują 

 franków 

 ulica 



 obrazu 

 mój 

 życie 

 sprzedaż 

 malarz 

 wierzę 

 lżej 

 pod pachą 

 filharmonia 

 

6. Ustal, które wyrazy w danym rzędzie są zapisane zgodnie z tą samą zasadą ortograficzną. 

Znajdź słowo, które nie pasuje do pozostałych.  

 

małżonka   oranżada   małż   pieniążek   sierżant 

żaba   żebrak  żyrandol   żołędzie   żuchwa 

 

królik   swój   orzeł   duch   nóżka    

 

chlebuś   córunia    zasuwka   rachunek   żabusia    

 

 

trzeba   wysprzątad   wierzch   brzeg   zakrzewid    

 

7. Nazwij części mowy w podanym zdaniu. 

 

Historia opowiada o dwóch bardzo sławnych francuskich malarzach z dziewiętnastego wieku. 

 

8. Ułóż zdania z podanymi wyrazami z przeczeniem nie. 

 

muszę /  właściwie / lżej / bardzo/ większy/ szczęście/ sto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Wybierz z tekstu „Spotkanie” po jednym przykładzie każdego rodzaju wypowiedzeo. 

 



 zdanie pojedyncze 

 zdanie złożone 

 równoważnik zdanie 

 wypowiedzenie pytające 

 wypowiedzenie oznajmujące 

 wypowiedzenie rozkazujące 

 

 

10. Uzasadnij użycie przecinka w podanych wypowiedzeniach. 

 

 Wierzę, że ci się uda, więc dłużej cię nie zatrzymuję. 

 Obecnie obrazy Paula Cezanne’a kosztują miliony, ale za życia artysty nie udawało 

mu się sprzedad dzieł nawet po sto franków. 

 

 

11. Informacji o odmianie wyrazy „grosz” szukamy przede wszystkim: 

 w encyklopedii 

 w słowniku wyrazów bliskoznacznych 

 w słowniku poprawnej polszczyzny 

 w słowniku ortograficznym 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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).   

 


