
język polski, klasa  5 oddział wewnętrzny dziecięcy 

Temat  1:  Henryk Sienkiewicz „Bajka” – analiza utworu. 

1. Przeczytaj poniższy tekst  uważnie na głos.  

https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/sienkiewicz-bajka.html 

2. Napisz plan wydarzeń  z bajki. 

3. Wyjaśnij słowa królowej wróżek : 

 „Dobroć serca jest tym, czym ciepło słońca: ona daje życie”. 

 „Nawet miłość  bez dobroci jest tylko ogniem, który pali, niszczy”. 

 „Bogactwo bez dobroci jest piastunką samolubstwa”. 

4. Jakie dary ofiarowały wróżki małej księżniczce? Wyszukuj odpowiednie fragmenty baśni  i 

opisz ich dary. 

 Pierwsza wróżka…………………………………………………………………….. 

 Druga wróżka…………………………………………………………………………. 

 Trzecia wróżka………………………………………………………………………. 

 Czwarta wróżka……………………………………………………………………. 

5. Jaki morał wypływa z tej baśni? Znajdź odpowiedni fragment w tekście. 

 

język polski, klasa  5 oddział wewnętrzny dziecięcy 

Temat  2 : „Pechowo” schwytani skarżą się  królowi Salomonowi. 

Zapoznaj się z zasadami pisowni wyrazów z „ż”  i „rz”. 

Rz piszemy, gdy w wyrazach wymienia się na r, np.:  
  
rowerzysta - rower, 
na komputerze - komputer, 
dworzec - dworca. 
  

Rz piszemy w zakończeniach wyrazów:  

 arz  
 erz  
 mierz  
 mistrz  

np.:  

  
bramkarz, pisarz, 
harcerz, rycerz, 
ciśnieniomierz, Sandomierz, 

https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/sienkiewicz-bajka.html


burmistrz, zegarmistrz. 

  

Rz piszemy po spółgłoskach: b, p, d, t, g, k, ch, j, w, np.:  
  
brzeg, brzoza, 
przebój, sprzedawca, 
drzewo, modrzew, 
trzeba, patrzeć, 

Wyjątki:  

 wyrazy: bukszpan, gżegżółka, kształt, kszyk (nazwa ptaka), piegża (nazwa ptaka), pszczoła, 
Pszczyna, pszenica, pszenżyto,  

 w przymiotnikach zakończonych na: - szy, - ejszy, np.: lepszy, nowszy, najlepszy, najnowszy, 
ładniejszy, mocniejszy, najładniejszy, najmocniejszy.  

Ż piszemy, gdy wymienia się w innych formach tego samego wyrazu lub w innych wyrazach na: g, dz, 
h, z, ź, s  
  
np.:  
  
książka - księga, 
wstążka - wstęga, 
  
mosiężny - mosiądz, 
pieniążek - pieniądz, 
  
drużyna - druh, 
watażka - wataha, 
  
każę (coś zrobić) - kazać, 
mażę (po czymś) - mazać, 
  
przerażenie - przerazić, 
zamrażać - mroźny, mróz, 
  
bliżej - blisko, 
niżej - nisko. 

Ż piszemy po literach: l, ł, r, n,  
  
np.:  
  
lżej, ulżyć, 
małże, małżeństwo, 
rżysko, rżenie, 
rewanż, oranżada. 
  

Ćwiczenia ortograficzne. 



 

Uzupełnij dyktanda  zamieszczone w poniższych  linkach.  Powodzenia ! 

https://www.dyktanda.net/testy/testy-ortograficzne-rz-1.php  

https://www.dyktanda.net/testy/testy-ortograficzne-rz-12.php  

https://www.dyktanda.net/testy/testy-ortograficzne-rz-8.php  

https://www.dyktanda.net/ortografia-23.php  

 

język polski, klasa  5 oddział wewnętrzny dziecięcy 

Temat  3:  Pisownia wyrazów z „ch” i „h”.  

Zapoznaj się z zasadami pisowni wyrazów z „h” i „ch”. 

Ch piszemy, gdy wymienia się w innych formach tego samego wyrazu lub w innych wyrazach na: sz  
  
np.:  
  
mucha - muszka, 
wydmuchać - wydmuszka, 
trochę - troszkę,  

Ch piszemy po literze s np.: schab, schody, wschód.  

Ch piszemy na końcu wyrazów, np.: na drogach, orzech, zuch.  

Wyjątki: od pisowni ch w środku wyrazu: alkohol, błahy, bohater, Bohdan, bohomaz, czyhać, 
filharmonia, gehenna, grahamka, mahoń, ohyda, Podhale, wahadło, wataha, wehikuł 

Wyjątki  od pisowni ch na końcu wyrazu: druh, Boh (nazwa rzeki).  

H piszemy, gdy wymienia się w innych formach tego samego wyrazu lub w innych wyrazach na: g, ż, 
z, dz,  

np.:  
  
wahać się - waga, 
druh - drużyna, 
błahy – błazen 

Ćwiczenia utrwalające wiadomości. 

Uzupełnij dyktanda  zamieszczone w poniższych  linkach.  Powodzenia ! 

https://www.dyktanda.net/testy/testy-ortograficzne-ch-8.php  

https://www.dyktanda.net/testy/testy-ortograficzne-rz-1.php
https://www.dyktanda.net/testy/testy-ortograficzne-rz-12.php
https://www.dyktanda.net/testy/testy-ortograficzne-rz-8.php
https://www.dyktanda.net/ortografia-23.php
https://www.dyktanda.net/testy/testy-ortograficzne-ch-8.php


https://www.dyktanda.net/testy/testy-ortograficzne-ch-5.php  

https://www.dyktanda.net/ortografia-31.php  

https://www.dyktanda.net/ortografia-06.php 

 

język polski, klasa  6 oddział wewnętrzny dziecięcy 

Temat  1: Jakim zasadami powinien  kierować się harcerz? 

1. Zapoznaj się z poniższym fragmentem hymny harcerskiego  „Wszystko co nasze”. 

Wszystko co nasze Polsce oddamy 
W niej tylko życie więc idziem żyć 
Świty się bielą, roztwórzmy bramy 
hasło wydane, wstań w słońce idź! 
 
ref:  Ramię pręż, słabość krusz 
Ducha tęż, Ojczyźnie miłej służ 
Na jej zew, w bój czy trud 
Pójdzie rad harcerzy polskich ród 
Harcerzy polskich ród! 

2. Odsłuchaj cały hymn harcerski klikając w poniższy link. 

https://www.youtube.com/watch?v=R7ZCWllFBdU 

3. Wybierz fragmenty z teksu hymnu, które świadczą o czym wypowiada się osoba 
mówiąca. 

 W czyim imieniu się wypowiada? 

 Opisz własnymi słowami obietnicę, jaką składa. 

 Wyjaśnij do jakiej postawy życiowej wzywa. 
 

4. Poszukaj informacji w Internecie na temat symboli  harcerskich i obowiązującego prawa 
harcerskiego. 

5. Zredaguj wypowiedź na temat jednej zasady obowiązującej harcerzy, którą chciałbyś 
wcielać w życie.  

 

język polski, klasa  6 oddział wewnętrzny dziecięcy 

Temat  2:  Mikołaj Kopernik, który „zatrzymał Słońce i poruszył Ziemię”.  

1. Przypomnij sobie z lekcji historii lub skorzystaj z Internetu i odpowiedz na poniższe 
pytania: 

 Kim był Mikołaj Kopernik? 

 Czego dokonał? 

 Z czego najbardziej jest dzień znany? 

https://www.dyktanda.net/testy/testy-ortograficzne-ch-5.php
https://www.dyktanda.net/ortografia-31.php
https://www.dyktanda.net/ortografia-06.php
https://www.youtube.com/watch?v=R7ZCWllFBdU


2. Przeczytaj uważnie wiersz Władysława Broniewskiego  .  

Noc roziskrzona gwiazdami, pogodna - 
To pora pracy. Astronom na wieży 
Patrzy na gwiazdy. Ręka jego chłodna 
Ujmuje cyrkiel, który Wszechświat mierzy. 

Wielki Wóz sporo już objechał nieba, 
Niedługo błyśnie sierp księżyca blady... 
Sam przeciw gwiazdom! Odwagi potrzeba 
Temu, kto wnika w krążące miriady* 
Światów i myślą je mierzy z daleka... 
O, Droga Mleczna, Plejady i Wagi! 
O, Słońce! Lęka się serce człowieka. 
Kopernik szepce: - Odwagi, odwagi! 

 
Myśl nieulękła ku gwiazdom się zwraca, 
Szukając prawa, które wszystkim rządzi. 
Cyrkiel i karta, rachunek i praca - 
Tyle wystarcza, by w niebie nie zbłądzić. 

 
Bledną już gwiazdy. Astronom znużony 
Przymknął powieki, chwilę - zda się - drzemie, 
Nagle wprost w Słońce spojrzał i natchniony 
Zatrzymał Słońce i poruszył Ziemię.  

3. Po lekturze wiersza  wykonaj poniższe ćwiczenia: 

 Scharakteryzuj bohatera wiersza. 

 Na podstawie utworu opisz co robi bohater, jakie są jego uczucia i co się z nim 
dzieje. 

4. Wyjaśnij przenośne znaczenie fragmentu wiersza: 
Sam przeciw gwiazdom! Odwagi potrzeba 
Temu, kto wnika w krążące miriady* 
Światów i myślą je mierzy z daleka 

5. Podaj metaforyczne znaczenie czasowników „zatrzymał” i „poruszył”. 

 

język polski, klasa  6 oddział wewnętrzny dziecięcy 

Temat  3:  Przydawka i sposoby jej wyrażania.  

Funkcja 

 Przydawka jest tą częścią zdania, która określa rzeczownik. 
 Określa właściwości i cechy osób, przedmiotów, zjawisk, których nazwami są rzeczowniki 

np. barwę, wielkość, kształt, kolor albo przynależność do kogoś. 



Kupiłem duże pomidory. 

(przydawka – duże określa wielkość rzeczownika – pomidorów) 

Mama założyła dziś czerwoną marynarkę.  

(przydawka – czerwoną – określa kolor rzeczownika – marynarki) 

Grzegorz widział ciekawy film. 

Odwiedził nas brat taty. 

Za pomocą przydawek można określać: 

 wielkość – wysokie drzewo, duża paczka; 

 barwę – czerwony samochód, niebieski sweter; 

 kształt – karłowate drzewo, rozłożysty dąb, zgięty drut, pochylona ściana; 

 przynależność do kogoś lub czegoś – rower Tomka, portfel ojca, twój chłopak; 

 wyodrębniać jakiś przedmiot spośród innych – druga runda, trzeci rząd, szósty 

akapit. 

   

Jaka część mowy może być przydawką? 

 Rzeczownik 
– Paweł pożyczył mi książkę Moniki. 

 Wyrażenie przyimkowe 
– Widziałem w skansenie dach ze słomy. 
– Sweter z wełny jest bardzo ciepły. 

 Liczebnik 
– Kupiłem pięć zeszytów. 
– Zrobiłem piąte zadanie. 

 Zaimek przymiotny 
– Kupiłem loda mojemu brata. 

 zaimki liczebne 
– Tyle osiągnięć, ile pracy. 

 przysłówki ilościowe 
– Wiele hałasu o nic. 
– Zostało niewiele pieniędzy. 

 Przymiotnik 
– Przeczytałem ciekawą książkę. 
– Kupiłem ładny sweter. 

 Imiesłów przymiotnikowy czynny 
– Widziałem płonący las. 
– Poczułem piekący ból. 

 Imiesłów przymiotnikowy bierny 
– Zabrudzone obrusy należy uprać. 



 

1. Wskaż przydawki w poniższym tekście.  

Nowy, lśniący samochód zatrzymał się przed wysokim, białym budynkiem sądu. Wysiadł z niego 
mężczyzna w kurtce i skierował się w stronę wysokich, otwartych drzwi sześciopiętrowego domu. 
 W prawej ręce miał czarną skórzaną teczkę. Drugi pasażer samochodu został w środku.  

2. Znajdź przydawki w poniższych zdaniach. 

 Agnieszka spakowała bawełnianą spódnicę we wzorki. 

 Jestem już niezłym piechurem. 

 Szeroka wstęga wody zwija się spiralnie. 

 Wycieczka zakończyła się w Katowicach. 

 Ze schroniska na szczycie roztacza się wspaniała panorama. 

 Po morderczej wspinaczce znaleźliśmy się na szczycie. 

 Od stacji wyciągu podeszliśmy do schroniska. 

 Rozpoczął się trzeci dzień pobytu w Beskidzie Niskim. 

 But ze skóry jest wygodny. 

 Dom ojca stoi na wzgórzu. 

 Czytanie książek jest przyjemnością. 

 Zwiedzanie Krakowa było  bardzo męczące. 

 Z okna zobaczyłam  brata. 

 

język polski, klasa  7   

Temat  1:  Charakterystyka osoby mówiącej w wierszu W. Szymborskiej „Możliwości”. 

1. Przeczytaj uważnie wiersz Wisławy Szymborskiej dostępny  na stronie 
Internetowej (kliknij w link) . 

http://www.szymborska.org.pl/mozliwosci.html  

2. Spróbuj omówić konstrukcję podmiotu lirycznego w utworze.  Odpowiedz na 
pytania:  

 Czy w wierszu ujawnia się podmiot liryczny? 

 Do jakiego typu liryki zaliczamy tekst Szymborskiej? 

 Kim jest podmiot liryczny wiersza? Co o nim wiemy? 

 W czyim imieniu się wypowiada? 

 Podaj przykłady wyborów, jakie dokonuje osoba mówiąca w wierszu. 

 Wytłumacz jakie cechy osobowości ujawniają się w takich wyborach? 
 

3.  Czym jest anafora? Przeczytaj poniższą definicję. 

Anafora  - powtórzenie tego samego słowa lub zwrotu na początku strofy, 
wersu lub wypowiedzenia.  Zwraca uwagę na treść zawartą w powtarzanym 
słowie lub sformułowaniu, wpływa na rytm. Jej wielkim zwolennikiem był 
Jan Andrzej Morsztyn, który eksponując biel cery swej panny mówił, m.in.:  

http://www.szymborska.org.pl/mozliwosci.html


 

Biały jest polerowny alabastr z Karrary, 

Białe mleko przysłane w sitowiu z koszary, 

Biały łabędź i białym okrywa się piórem, 

Biała perła, nieczęstym zażywana sznurem 

  

4. Określ jaka jest funkcja anafory w wypowiedzi podmiotu lirycznego  w wierszu. 

 

 
 
 

język polski, klasa  8   

Temat  1:  Piszemy reportaż- projekt. 

Cechy reportażu: 
- obiektywizm, 
- dokumentaryzm, z relacji uczestników, naocznych świadków itp., 
- autentyzm (prawdziwość),  
- uwzględnienie dat, 
- obrazowość, 
- aktualność, ale możliwe odwołania do historii- dostosowanie formy do tematu, 
- brak komentarza,  
- dwupłaszczyznowość - pierwszą płaszczyznę stanowi czas i przestrzeń przedstawianego zdarzenia, 
druga płaszczyzna to czas i przestrzeń reportażu, 
- chronologiczność przedstawionych wydarzeń. 

Zapoznaj się z przykładem reportażu, a następnie znajdź fragmenty tekstu, które odpowiadają jego 
cechom gatunkowym: 

https://www.national-geographic.pl/blogi/archiwum/droznik-reportaz-literacki 

Zadanie: Zredaguj reportaż na jeden z wybranych tematów: 

-Moje najlepsze wakacje. 

-Dzień z życia mojej szkoły. 

Pamiętaj, że twoja wypowiedź musi zawierać co najmniej 200 słów. 

 

 

https://www.national-geographic.pl/blogi/archiwum/droznik-reportaz-literacki


 

język polski, klasa  8   

Temat  2:  Poetyckie rozważania na temat wartości słowa w wierszu Tadeusza Różewicza. 

Zapoznaj się z poniższym wierszem Tadeusza Różewicza. 

Słowa 

słowa zostały zużyte 
przeżute jak guma do żucia 
przez młode piękne usta 
zamienione w białą 
bańkę balonik  

osłabione przez polityków 
służą do wybielania 
zębów 
do płukania jamy 
ustnej  

za mojego dzieciństwa 
można było słowo 
przyłożyć do rany 
można było podarować 
osobie kochanej  

teraz osłabione 
owinięte w gazetę 
jeszcze trują cuchną 
jeszcze ranią  

ukryte w głowach 
ukryte w sercach 
ukryte pod sukniami 
młodych kobiet 
ukryte w świętych księgach  

wybuchają 
zabijają  

 

1. Scharakteryzuj podmiot liryczny w wierszu. 

2. Jak rozumiesz metaforę „słowa”, użytą w tytule wiersza. 

3. Podaj tezę zastosowaną w wierszu, przytocz argumenty osoby mówiącej oraz 

przytocz kontrargumenty do stanowiska przedstawionego w wierszu na 

podstawie własnych przeżyć lub znanych tobie tekstów literackich. 



Zadanie „domowe”: Postaraj się przez jeden dzień używać tylko takich słów, które sprzyjają 

nawiązywaniu dobrych relacji, wprowadzają dobry nastrój itp. Napisz krótką relację z tego 

dnia.  

 

język polski, klasa  8   

Temat  3: Słowa, które warto ocalić od zapomnienia. Archaizmy i archaizacje. 

Archaizm to wyraz, zwrot lub konstrukcja składniowa, które całkowicie wyszły z użycia (co dotyczy 
formy i znaczenia) lub których znaczenia wycofały się (tzw. archaizmy znaczeniowe). 

Archaizacja to celowy zabieg użycia archaizmów w tekście aby nadać mu cechy dawności, 
uwiarygodnić język bohaterów itp. (np. „Potop” H. Sienkiewicza). 

1.Przeczytaj wiersz Jana Kochanowskiego pt. „Zgoda”. 

               http://www.staropolska.pl/renesans/jan_kochanowski/Zgoda.html 

2.Wypisz z tekstu Kochanowskiego archaizmy i spróbuj wyjaśnić ich znaczenie. 

3. Wyjaśnij, jaką funkcję pełni archaizacja w przywołanym fragmencie wypowiedzi bohatera: 

Wypogodziło się dopiero po kilku dniach. Komórki od razu poszły w ruch. Maciek wysłał 
Małgosi SMS-a : „O Pani! Czy zechcesz ujrzeć me szlachetne oblicze wpatrzone w twe 
zaparowane na mrozie okulary?”. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.staropolska.pl/renesans/jan_kochanowski/Zgoda.html

