
język polski, klasa  6 oddział  wewnętrzny  dziecięcy 

Temat 1:  Przydawka – ćwiczenia utrwalające. 

1. Zapoznaj się z poniższym fragmentem tekstu  

(https://podroze.se.pl/polska/warminsko-mazurskie/olsztyn/mieszkancy-olsztyna-maja-

recepte-na-wieczna-mlodosc/6383/) 

Wypisz występujące w tekście przydawki   i określane przez nie wyrazy.  

Kosmos tuż za rogiem 

Warmia urzekła nawet Kopernika. Miejsce urodzenia to dzieło przypadku, ale swoje miejsce 
na ziemi wybiera się samemu – mówi pan Marian, zaczynając opowieść o jednym z najbardziej 
znanych mieszkańców miasta. W latach 1516-1521 – z roczną przerwą – uczony przebywał 
w Olsztynie i prowadził swoje obserwacje. To tutaj znajduje się jedyny zachowany przyrząd 
własnoręcznie wykonany przez Kopernika – tablica astronomiczna, którą oglądamy w krużganku 
Zamku Kapituły Warmińskiej. 

Na pamiątki po słynnym astronomie natykamy się jeszcze kilkakrotnie. Zaraz po wyjściu 
z zamku przechodzimy obok jego pomnika, a w Parku Centralnym widzimy fontannę – Układ 
Słoneczny. Idziemy też do planetarium, które jest drugim pod względem wielkości tego typu 
obiektem w Polsce. Otwarto je w 1973 r., z okazji 500-lecia urodzin Kopernika. – To najlepszy 
pomnik, jaki można mu było postawić – komentuje pan Marian. 

Obok znajduje się obserwatorium astronomiczne, a także muzeum, po którym oprowadza mnie 
dyrektor, dr Jacek Szubiakowski. Pokazuje zrekonstruowane instrumenty pomiarowe Kopernika, 
a także okruchy gruntu księżycowego. – Zostały zebrane podczas misji Apollo 11 w 1969 r. Nigdzie 
indziej w Polsce nie ma takiego eksponatu. Tylko w Olsztynie możesz stanąć zaledwie 
20 centymetrów od Księżyca – śmieje się pan Jacek. Dodaje, że to niejedyna astronomiczna atrakcja. 
– W pewnym sensie można powiedzieć, że mało które miasto w Polsce ma równie długie lato. 
W wakacje dzień jest u nas o ponad godzinę dłuższy niż w Zakopanem. 

2. Wykonaj wykresy do podanych zdań: 

 

Polska to największy kraj w środkowej Europie. 

 

Największym jeziorem na Mazurach jest jezioro Śniardwy, które leży niedaleko Mikołajek. 

 

Z ciocią planujemy wyjechać  na wakacje pociągiem na Mazury. 

 

3. Wykonaj ćwiczenia zamieszczone poniżej (kliknij w link).  

https://epodreczniki.pl/a/przydaje-blasku-rzeczownikowi---przydawka/DwG1DQstJ 

 

 

 

https://podroze.se.pl/polska/warminsko-mazurskie/olsztyn/mieszkancy-olsztyna-maja-recepte-na-wieczna-mlodosc/6383/
https://podroze.se.pl/polska/warminsko-mazurskie/olsztyn/mieszkancy-olsztyna-maja-recepte-na-wieczna-mlodosc/6383/
https://epodreczniki.pl/a/przydaje-blasku-rzeczownikowi---przydawka/DwG1DQstJ


język polski, klasa  6 oddział  wewnętrzny  dziecięcy 

Temat 2:  Reakcje na eksperymenty wielkiego naukowca. 

 

1. Zapoznaj się z 10 rozdziałem książki Marcina Kozioła pt. „Skrzynia Władcy Piorunów. Cz. 1 

Detektywi na kółkach”. (str. 47-50). 

http://www.egopartum.edu.pl/opracowania/skrzyniawladcypiorunow.pdf 

2. Określ we fragmencie powieści elementy świata przedstawionego : 

 Miejsce i czas zdarzeń. 

 Bohaterowie. 

 Zdarzenia. 

 

3. Opisz emocje, jakie towarzyszyły bohaterom w momencie narodzin Nikoli Tesli. 

4. Napisz krótkie opowiadanie o dalszych losach głównego bohatera. Użyj słownictwa 

wyrażającego emocje. 

 

Dla zainteresowanych: Obejrzyj historię życia i wynalazków głównego bohatera(kliknij w link). 

 https://www.youtube.com/watch?v=wAhxiouZ2Kk 

 

 

język polski, klasa  6 oddział  wewnętrzny  dziecięcy 

Temat 3:  Poznajemy życie Marii Skłodowskiej-Curie i Piotra Curie. 

1. Zapoznaj się z biografią Marii Skłodowskiej-Curie (kliknij w link) 

https://www.granice.pl/publicystyka/maria-curie-sklodowska-biografia-zycie/1029/1 

2. Na podstawie tekstu  w dowolnej formie graficznej stwórz notatkę o Marii i Piotrze Curie. 

Przykłady notatek graficznych – (kliknij w link) 

 

https://worqshop.pl/kreatywne-sposoby-na-nauke/  

 

3. Napisz w kilku zdaniach dlaczego dla Marii i Piotra Curie nie były najważniejsze  pieniądze  

i ordery? W swojej wypowiedzi  wykorzystaj poniższe wyrazy i związki wyrazowe: 

 bezinteresowność 

 dla dobra ludzkości 

 dla idei 

 w imię nauki 

 prawdziwy naukowiec 

 altruista 

 

http://www.egopartum.edu.pl/opracowania/skrzyniawladcypiorunow.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=wAhxiouZ2Kk
https://www.granice.pl/publicystyka/maria-curie-sklodowska-biografia-zycie/1029/1
https://worqshop.pl/kreatywne-sposoby-na-nauke/


4.  W zeszycie napisz listę najważniejszych – Twoim zdaniem- naukowych odkryć  XX i XXI wieku. 

Skorzystaj  różnych źródeł.  

 

język polski, klasa  6 oddział  wewnętrzny  dziecięcy 

Temat 4:  Rodzaje okoliczników. 

1. Zapoznaj się z wiadomościami dotyczącymi okolicznika. 

Okolicznik i sposoby jego wyrażania.  

Okolicznik  jest częścią zdania , która określa w zdaniu czasownik . Nazywa między innymi sposób 

wykonywania czynności , jej przyczynę, miejsce, czas i cel.  

Odpowiada na pytania: Jak? W jakim celu? Gdzie? Którędy? Dokąd? Skąd? Kiedy? Od kiedy? Do 

kiedy? Po co? W jakim celu? Dlaczego? Z jakiej przyczyny? Wbrew  czemu?  Mimo czego? W jakim 

stopniu?  

Np.  

maluje :   

 (jak?) pięknie 

 (gdzie?) w pokoju 

 (kiedy?) wieczorem 

 (po co?) dla sławy 

 (z jakiego powodu?) na zamówienie 

 (mimo czego?) mimo zmęczenia 

Okoliczniki są najczęściej wyrażone przysłówkiem, wyrażeniem przyimkowym  lub 

zaimkiem. 

Rodzaje okoliczników:  

 okolicznik miejsca :  pracuje (gdzie?) w domu 

 okolicznik czasu : wyjechała (kiedy?) wieczorem 

 okolicznik sposobu :  uczył się (jak?) dobrze 

 okolicznik stopnia : uczył się ( jak?) bardzo dobrze 

 okolicznik celu :  maluje (po co?) dla przyjemności 

 okolicznik przyczyny : trzęśli się (z jakiego powodu?) ze strachu 

 okolicznik przyzwolenia :  wyszli z domu (wbrew czemu?) wbrew zakazowi  

 

2. Wykonaj wykresy poniższych zdań. 

 Pod koniec osiemnastego wieku Benjamin Franklin wynalazł szkła dwuogniskowe. 

 Benjaminowi bardzo przeszkadzało noszenie dwóch par okularów. 

 Wynalazca dla wygody umieścił dwa rodzaje szkieł w jednej oprawie. 

 Dzisiaj ludzie chętnie noszą  szkła dwuogniskowe.  

3. Rozwiąż ćwiczenia (kliknij w poniższy link) 



https://epodreczniki.pl/a/o-kazdej-okolicznosci---okolicznik/D1GTsuQQe  

 

język polski, klasa  6 oddział  wewnętrzny  dziecięcy 

Temat 5:  Wiersz M. Brykczyńskiego pt. „ Matematyk”.  

 

1. Przeczytaj  uważnie  poniższy  wiersz Marcina  Brykczyńskiego i zapoznaj się z nową 

wiadomością o wyrazach wieloznacznych. 

 

Matematyk  

 

Co dzień mnie kusi, nie wiem czemu, 

Matematyczny świat problemów. 

Opisać chcę, co w nim się skrywa, 

Dowodzić, twierdzić, rozwiązywać. 

 

Tak rozpoczyna się przygoda: 

Tu coś odejmę, tam znów dodam, 

Czasem nad sumą się zasępię, 

Postępy robiąc w szybkim tempie. 

 

Podobno niezły mam iloraz 

I o potędze śnię raz po raz, 

Bez trudu umiem też na palcach 

Obliczyć w tańcu obwód walca. 

 

Gdy tylko na to czas pozwoli, 

Problemy mnożę mimo woli, 

Lub dzieląc każdy włos na czworo, 

Dowodzę wciąż, że jest ich sporo. 

 

Niezmiennie włóczę się po kątach, 

Bo taką funkcję mam, że sprzątam; 

Z ułamków czyszczę zbiór za zbiorem 

I marzę, żeby stać się wzorem. 

 

Wyrazy wieloznaczne-  to takie  słowa, które mają więcej niż jedno znaczenie. 

Znaczenie dosłowne np.  zebra (zwierzę afrykańskie), anioł (istota nadprzyrodzona) 

https://epodreczniki.pl/a/o-kazdej-okolicznosci---okolicznik/D1GTsuQQe


Znacznie  potoczne np.  zebra (poprzeczne pasy na jezdni), anioł (osoba bardzo dobra) 

 

2. Udowodnij, że wiersz  można odczytać dosłownie i metaforycznie . W tym celu odpowiedz  

w zeszycie na pytania: 

 Kim jest osoba mówiąca w wierszu? 

 Czym się zajmuje podmiot liryczny? O jakich zajęciach mówi? 

 Co chciałby osiągnąć?  

Wnioski w zapisz w tabeli: 

Odczytanie dosłowne wiersza Odczytanie metaforyczne wiersza 

  

  

 

3. Sporządź własną notatkę , w której odpowiesz na pytania: 

 Na jakim pomyśle został zbudowany wiersz „Matematyk”? 

 Jaką wywołuje reakcje? 

4. Udowodnij  w krótkiej  pisemnej wypowiedzi, że odkrywca  powinien mieć  umiejętność  

dostrzegania i rozwiązywania problemów.  „ problemy mnożę mimo woli/lub dzieląc każdy 

włos na czworo,/ dowodzę wciąż, że jest ich sporo”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 ). 

 


