
język polski, klasa  6 oddział  wewnętrzny  dziecięcy 

Temat 1 : Ćwiczymy interpunkcję.  

 

1.  W niektórych fragmentach zdań postawiono przecinki , w innych  - nie.  Podaj zasady 

interpunkcyjne , którymi się kierowano w podkreślonych zdaniach.  

 Wanda Rutkiewicz była polską alpinistką , himalaistką.  -   stawiamy przecinek, 

ponieważ …………………………………. 

 Należy do grona najbardziej znanych kobiet światowego himalaizmu. – nie stawiamy 

przecinka, ponieważ…………………………. 

  Jako trzecia kobieta na świecie i pierwsza Europejka stanęła  na Mount Everest.  – 

nie stawiamy przecinka, ponieważ………………………………………. 

 Jako pierwsza kobieta zdobyła drugi co do wielkości szczyt  Ziemi – K2- nie stawiamy 

przecinka, ponieważ………………………………. 

 Zdobyła osiem z czternastu ośmiotysięczników: Mount Everest, Nanga Parbat, K2, 

Sziszapangmę, Gaszerbrun I, Gaszerbrum II,  Czo Oju i Annapurmę – stawiamy 

przecinek, ponieważ ………………………………………………………. 

 

2. Z podanych niżej wyrazów ułóż i zapisz zadania. Podkreśl przecinki i uzasadnij (ustnie) ich 
postawienie. Napisz, dlaczego w jednym z tych zdań nie postawiłeś przecinka. 

 

 jest, Żelazko, przyrządem, ale, niewielkim, pożytecznym 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 dzieci, W, wszystkie, Japonii, do, chodzą, szkoły, w, jednakowo, czarne, ubrane, 
garnitur, skarpetki, białe 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 w, Rolnictwo, Japonii, ważne, tak, jest, produkcja, jak, czy, samochodów, 
komputerów 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 Japonki, Młode, urocze, z, dokładnością, wielką, sadzonki, flancują, ryżu 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

3. Przeczytaj podane niżej zdania, zwróć uwagę na wyróżnione przecinki i wyrazy lub zwroty po 
nich następujące, a następnie uzupełnij niekompletne zdanie. 



 

 Wyjeżdżam nad morze, to znaczy do Międzyzdrojów. 

 Zabiorę ze sobą sprzęt sportowy, to jest łódź oraz materac. 

 Podobają mi się takie sporty wodne, jak na przykład wioślarstwo czy kajakarstwo. 

 Wyjadę już wkrótce, czyli pojutrze. 

 

Przed następującymi wyrazami i zwrotami poprzedzającymi wyjaśnienie lub wyliczenie: 
………………., ………………….., …………………., ……………………., stawiamy przecinek. 

 

4. Ułóż wypowiedzenia, w których użyjesz podanych części zdania połączonych spójnikami. 

 

 przydawka + ale + przydawka 

............................................................................................................................................. ......... 

 

 dopełnienie + lub + dopełnienie 

....................................................................................................................................................... 

 

 podmiot + oraz + podmiot 

............................................................................................................................. .......................... 

 

 okolicznik + ani + okolicznik 

............................................................................................................................. ......................... 

 

 

 orzecznik + i + orzecznik 

 

.................................................................................................................................................... 

 

 

1. Popraw błędy interpunkcyjne. Usuń zbędne przecinki lub wstaw brakujące.  

Nie liczy się cel a działanie,  i rywalizacja. Najważniejsza jest walka z wymagającym terenem brakiem 

tlenu a także własnymi słabościami  czy ze zmęczeniem.  I w górach i w życiu  trzeba samodzielnie 

pokonywać wszelkie trudności.  
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Temat  2: Do boju z pieśnią na ustach. 

 

Ważna wiadomość !!! 

Partyzantka  to walka zbrojna prowadzona najczęściej na tyłach  wroga przy wsparciu i udziale 

ludności cywilnej. W 1939 roku, niedługo po zajęciu Polski  przez hitlerowskie Niemcy , z rozkazu 

naczelnych władz powołano  tajne organizacje, których zadaniem była walka z najeźdźcą.  

 

1. Przeczytaj poniższe teksty patriotycznych pieśni. 

 

Rozszumiały się wierzby płaczące… 
według tekstu  Romana Ślęzaka; muzyka  Włodzimierz Agapkin  

Rozszumiały się wierzby płaczące, 

Rozpłakała się dziewczyna w głos, 

Od łez oczy podniosła błyszczące, 

Na żołnierski, na twardy życia los. 

 

Nie szumcie, wierzby, nam, 

Żalu, co serce rwie, 

Nie płacz, dziewczyno ma, 

Bo w partyzantce nie jest źle. 

Do tańca grają nam 

Granaty, visów szczęk, 

Śmierć kosi niby łan, 

Lecz my nie znamy, co to lęk. 

 

Błoto, deszcz czy słoneczna spiekota, 

Wszędzie słychać miarowy, równy krok, 

To maszeruje leśna piechota, 

Na ustach śpiew, spokojna twarz, pogodny wzrok. 

 

 

Nie szumcie, wierzby, nam, 

Żalu, co serce rwie, 

Nie płacz, dziewczyno ma, 

Bo w partyzantce nie jest źle. 

Do tańca grają nam 

Granaty, visów szczęk, 

Śmierć kosi niby łan, 



Lecz my nie znamy, co to lęk. 

 

 

I choć droga się nasza nie kończy, 

Choć nie wiemy, gdzie wędrówki kres, 

Ale pewni jesteśmy zwycięstwa, 

Bo przelano już tyle krwi i łez.  

 

Nie szumcie, wierzby, nam, 

Żalu, co serce rwie, 

Nie płacz, dziewczyno ma, 

Bo w partyzantce nie jest źle. 

Do tańca grają nam 

Granaty, visów szczęk, 

Śmierć kosi niby łan, 

Lecz my nie znamy, co to lęk. 

 

Hej , chłopcy! Bagnet na broń ! 

Słowa i muzyka: Krystyna Krahelska  

 

Hej, chłopcy, bagnet na broń! 

Długa droga daleka, przed nami, 

Mocne serca a w ręku karabin, 

Granaty w dłoniach i bagnet na broni. 

 

Jasny świt się roztoczy, wiatr owieje nam oczy 

I odetchnąć da płucom, i rozgorzeć da krwi 

I piosenkę jak tęcze nad ziemią roztoczy 

W równym rytmie marsza raz, dwa, trzy. 

 

Hej chłopcy bagnet na broń 

Długa droga daleka przed nami 

Po zwycięstwo my młodzi idziemy 

Granaty w dłoniach i bagnet na broni. 

 

Ciemna noc się przed nami roziskrzyła gwiazdami 

Białe wstęgi dróg w pyle, długie noce i dni 

Nowa Polska zwycięska jest w nas i przed nami 

W równym rytmie marsza raz, dwa, trzy. 

 

 



Hej chłopcy bagnet na broń 

Bo kto wie czy to jutro, pojutrze czy dziś 

Przyjdzie rozkaz, że już trzeba nam iść 

Granaty w dłoniach i bagnet na broni. 

 

2. Wyszukaj fragmenty , które odnoszą się  do niebezpieczeństw, na które mogli być narażeni  

bohaterowie wierszy.  Nazwij te zagrożenia. Możesz  pogrupować  te informacje w tabeli.  

 

3. Odszukaj w pieśniach fragmenty , które zawierają  informacje na temat: 

 

 codzienności ludzi walczących w partyzantce, 

 cech partyzantów, 

 roli, jaką  przyroda ukazana w utworach odgrywa  w życiu partyzantów. 

Swoje wnioski zapisz w postaci notatki w zeszycie.  

 

4. Zastanów się w jakim celu  powstawały pieśni żołnierskie i partyzanckie?  Kiedy i w jakich 

sytuacjach śpiewano te pieśni?  Kto był nadawcą a kto odbiorcą takich utworów? 

 

5.  Wyszukaj w dowolnym źródle  dwie inne żołnierskie pieśni i opisz w kilku zdaniach podczas 

jakiej uroczystości szkolnej i dlaczego można je zaśpiewać.  
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Temat 3 / Temat 4 : „Pieśń o żołnierzach z Westerplatte”- wiersz K. I. Gałczyńskiego. 

 

1. Zapoznaj się z tekstem  wiersza Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego pt. „Pieśń o żołnierzach 

z Westerplatte”  (kliknij w link) 

 

http://www.sww.w.szu.pl/index.php?id=slowo_8 

 

2. Na podstawie  wybranych przez siebie cytatów  z utworu  Gałczyńskiego  ustal: 

 kto jest bohaterem wiersza, 

 o jakich rzeczywistych  miejscach  jest mowa w utworze , 

 do których wydarzeń historycznych  odwołano się w tekście poetyckim. 

 

3. Ustal na podstawie  utworu jak  zostali przedstawieni  żołnierze  z Westerplatte . 

 

 Na podstawie tekstu  uzupełnij w zeszycie tabelkę 

 

 

 

http://www.sww.w.szu.pl/index.php?id=slowo_8


 

 PRZESZŁOŚĆ 
Co robili? 
Co się z nimi 
działo? 

TERAŹNIEJSZOŚĆ 
Co robią? 
Co się z nimi dzieje? 

PRZYSZŁOŚĆ 
Co zrobią? 
Co się z nimi 
stanie? 

ŻOŁNIERZE  
 
 
 
 
 

  

 

 

 Podaj cechy żołnierzy, o których mowa w wierszu.  

 

 Wymień elementy  prawdopodobne i fantastyczne w przedstawieniu  bohaterów. 

 

4.  Przeczytaj uważnie ostatnią zwrotkę  i odpowiedz na poniższe pytania: 

 

  Jak rozumiesz przenośnię  „gdy wiatr zimny będzie dął i smutek krążył  światem”? 

 Co upodabnia żołnierzy  z utworu do legendarnych  śpiących rycerzy ? 

 Dlaczego według Ciebie podmiot liryczny mówi  o Warszawie? 

 

5. Wskaż podobieństwa do legendy, które można dostrzec w wierszu. 

 

Ważna wiadomość – PRZYPOMINAJKA  !!! 

 

LEGENDA - opowieść albo zbiór opowieści o postaci czy postaciach historycznych (lub też 

uważanych za historyczne).  Zazwyczaj przekazywana w formie ustnej na długo przed 

utrwaleniem na piśmie. 

 

6. Na podstawie zebranych informacji z lekcji i znajomości wiersza Gałczyńskiego napisz legendę 

o żołnierzach z Westerplatte.   
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Temat  5: Kto ratuje jedno życie, ratuje cały świat.   

 

1. Przeczytaj uważnie fragment książki Mariusza  Szczygielskiego pt. „ Arka czasu, czyli wielka  

ucieczka Rafała od kiedyś  przez wtedy do teraz i wstecz”.  (podręcznik GWO „Między nami. 

Język polski 6” str. 287 – 291)   

 

*Zwróć uwagę na kontekst historyczny powieści.  Akcja  rozgrywa się podczas  II wojny 

światowej , w 1942 roku, w  okupowanej przez Niemców Warszawie. Tytułowy bohater 

mieszka ze swoim dziadkiem w Dzielnicy , czyli żydowskim getcie. * 

 

 Jakie są twoje pierwsze wrażenia po przeczytaniu tej historii?  

 

2. Ustal czym  dla Stelli i Rafała  było przejście przez miasto. 

 

 Podaj jak najwięcej wyrazów, którymi można  określić misję Stelli, 

 

 Określ nastrój, jaki panuje pomiędzy dwojgiem przyjaciół w trakcie ucieczki z Dzielnicy? Weź 

pod uwagę  poniższe zdarzenia: 

 

 

 podjęcie decyzji o ucieczce, 

 spotkanie  kobiety niosącej siatkę, 

 oczekiwanie na przejazd tramwaju, 

 rozmowa ze sprzedawczynią soków, 

 schowanie się w bramie przed patrolem, 

 spotkanie z Iną, 

 wyjście z bramy na ulicę.  

 

 Jakie konsekwencje  mogłoby mieć dla bohaterów  rozpoznanie w chłopcu żydowskiego 

dziecka uciekającego z getta?  

 

3. W  Talmudzie, która jest jedną z najważniejszych  dla Żydów  ksiąg można znaleźć taki cytat: 

„Kto ratuje jedno życie, ratuje cały świat”. W jaki sposób rozumiesz te słowa? 

 

4. Wyszuka j informacji  kto, komu i za co przyznaje  tytuł Sprawiedliwego  Wśród Narodów 

Świata?  

  

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 ). 


