
język polski klasa  V oddział dziecięcy  wewnętrzny 

 

Temat  1: Uczymy się rysować wykres zdania pojedynczego. 

 

Przypomnienie wiadomości ! 

Zdanie pojedyncze zawiera tylko jedno orzeczenie wyrażone osobową formą czasownika. 

Mama gotuje obiad. 

Ptaki budują gniazda. 

Adam zostanie przewodnikiem górskim. 

 

Związki wyrazowe -  w zdaniu można wyróżnić  pary wyrazów powiązanych ze sobą  pod względem 

znaczenia i formy gramatycznej.  

Aby narysować wykres zdania pojedynczego, należy:  

 znaleźć podmiot i orzeczenie, czyli związek główny, który na wykresie  umieszczamy powyżej 

wszystkich  związków wyrazowych.  W zdaniu orzeczenie podkreślamy  dwiema liniami,  

a podmiot jedną; 

 wskazać określenia  należące do grupy podmiotu i grupy orzeczenia. W zdaniu określania 

podkreślamy linią falistą, a grupę podmiotu  od grupy orzeczenia oddzielamy pionową 

kreską; 

 znaleźć i umieścić  na wykresie związki wyrazowe  w grupie podmiotu i grupie orzeczenia; 

 pod każdym  wyrazem zapisać nazwę  odpowiedniej części zdania (podmiot, orzeczenie oraz 

ich określenia, których nazwy wkrótce poznasz.) 

Przykładowa analiza zdania pojedynczego. 

 

 

Pozytywne myślenie |pomaga w pokonaniu lęków.  

 

 

https://eszkola.pl/jezyk-polski/orzeczenie-9248.html


    

myślenie                                             pomaga  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  Z poniższego zdania  wypisz wyrazy, które tworzą związek główny (podmiot i orzeczenie) 
oraz związki poboczne (określenia podmiotu i określenia orzeczenia). 

Pewna owca  mieszkała na pięknej zielonej  wyspie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

co? co robi? 

     podmiot     orzeczenie 

     Jakie?      W czym? 

     pozytywne      W pokonaniu 

     określenie      określenie 

     lęków 

     Czego? 

     określenie 

Grupa 

podmiotu 

Grupa 

orzeczenia 



 

2. Uzupełnij w zeszycie wykres wyrazami  z analizowanego zdania. 

 

 

 

                                      podmiot                                    orzeczenie  

         

         

                  

      ?    ? 

         

          

              ?            ? 

 

3.  Sporządź  wykresy zdań. W nawiasach  zapisz odpowiednie pytania. 

 

 Szczery śmiech w trudnych sytuacjach  pozwala ludziom  przezwyciężyć obawy. 

 

 

 

 

 

 W gronie  przyjaciół  zapominamy  o wszelkich smutkach  i zmartwieniach. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Co? Co się z  nią działo? 

jaka? gdzie? 

jakiej? jakiej? 



Temat  2: „W błędnym kole”. Wykres zdania pojedynczego- ćwiczenia. 

 

Zadanie 1. Zadaj odpowiednie pytania do podanych na wykresie związków wyrazowych. Zapisz je 

w odpowiednich miejscach. 

 

Strach ma wielkie oczy.            Do odważnych świat należy. 

 

 

 

 

 

 

 

Zadanie 2. Uzupełnij wykres wyrazami z podanego zdania. 

Pozytywne nastawienie do wszelkich trudności przełamuje barierę strachu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

strach ma 

   oczy 

wielkie 

świat należy 

do odważnych 

Jakich? czego? 

Jakie? Do czego? co? 

co? Co robi? 



Zadanie 3. Sporządź wykresy odpowiednich zdań: 

Młodzi ludzie często boją się porażek. 

Ćwiczenia oddechowe pomagają w opanowaniu strachu. 

 

 

 

Temat 3: Minimum słów, maksimum treści- jak streszczać tekst.  

 

1. Przeczytaj uważnie  fragment tekstu  Jacka Duboisa  pt. „Zadanie domowe”.  Podręcznik do 

języka polskiego  „Między nami. Język polski 5. ”  GWO, str. 263-264. 

 

2. Na podstawie tekstu  dobierz słowa lub sformułowania odpowiadające podanym 

znaczeniom.  

 

 Brat matki to….. 

 Rozmowa (najczęściej dziennikarza z kimś znanym) mająca na celu  uzyskanie informacji na 

określony temat to …………. 

 Osoba udzielająca porad prawnych, zajmująca się zawodowo  obroną ludzi lub występująca w 

czyimś imieniu, np. w sądzie to………….. 

 Praca, którą uczeń  ma do wykonaniu w domu, to………………. 

 

3. Odszukaj w tekście fragment dotyczący  lekcji matematyki . Następnie w 5-6 punktach planu 

zapisz, co się wówczas wydarzyło. 

 

 Wyjaśnij, jak Michał rozumiał i wykorzystał to, co powiedział mu wujek. 

 Powiedz, jak na słowa Michała zareagowali uczestnicy zdarzeń. 

 Wyjaśnij, na czym polega komizm przedstawionej sytuacji. 

 

4. Zapisz maksymalnie  w 15 słowach  treść ostatniego akapitu historii.  

 

Ważna wiadomość !!! 

 

Streszczenie  -  to wypowiedź  polegająca na zapisaniu własnymi słowami  najważniejszych 

informacji  z przeczytanego tekstu  bądź wysłuchanego  wykładu, wywiadu itp., czyli spisaniu 

pokrótce ich treści tak, by zachować sens streszczanej wypowiedzi.  

W streszczeniu  zazwyczaj nie umieszczamy  cytatów, dialogów  oraz komentarzy i opinii.  

 

5. Napisz streszczenie (maksymalnie 12 zdań)  tekstu „Zadanie domowe”.  



Temat  4:  W roli dziennikarzy. Poznajemy definicję opinii i faktu.   

 

Różna praca dziennikarzy : 

 Reporter-  to dziennikarz, który zbiera i opracowuje bieżące wiadomości. W 

zależności od tematyki, którą się zajmuje, może być reporterem wojennym , 

sprawozdawcą sportowym itp. 

 Dziennikarz -   to osoba zazwyczaj zawodowo zajmująca się  przygotowaniem i 

prezentowaniem materiałów w radiu, telewizji, prasie, Internecie, czyli w środkach 

masowego przekazu. 

 Korespondent -  to dziennikarz, który  współpracuje z czasopismami, radiem lub 

telewizją  i przesyła materiały, najczęściej z zagranicy. 

 Youtuber-   to człowiek, który regularnie zamieszcza  w Internecie filmiki poświęcone 

temu, czym się zajmuje ( np. gotowaniem, historią, podróżami, grami komputerowi)  

 

1. Na czym polega praca dziennikarza? 

 

 Na czym polegają podobieństwa , a na czym różnice w pracy poszczególnych 

dziennikarzy? 

 Jakie cechy według Ciebie  powinien mieć każdy dziennikarz? 

 

2. Oto kilka zasad, którymi powinni kierować się dziennikarze w swojej pracy. Zastanów się 

dlaczego są ważne. 

 

 Podawaj tylko sprawdzone i wiarygodne  informacje. 

 Nie naruszaj niczyjej prywatności. 

 Wypowiadaj się starannie i kulturalnie. 

 Informuj rozmówców, jak wykorzystasz zgromadzony materiał. 

 

Ważna wiadomość !!! 

 

Fakt  - oznacza to, co zaszło lub zachodzi w rzeczywistości. 

 

Opinia-  to przekonanie  o kimś lub  o czymś, pogląd na jakąś sprawę, ocena.  

 

3. Określ, które wypowiedzi  zawierają wyłącznie informacje o faktach, a które – opinie. 

 

 W ciągu ostatnich trzech lat dwukrotnie wzrosła liczba dzieci z wadą wzroku. 

 Niestety, w ostatnich kilku latach liczba dzieci z wadą wzroku  bardzo się zwiększyła. 

 Jury Dziecięce nagrodziło film „Storm. Opowieść o odwadze”  w reżyserii  Dennisa 

Botsa. 



  Jury Europejskiego  Stowarzyszenia Filmów dla Dzieci przyznało nagrodę  animacji 

„Superagentka”. To film, który  z pewnością się spodoba wszystkim młodym widzom 

lubiącym  detektywistyczne zagadki. 

 

4. Napisz w zeszycie krótką wypowiedź  zawierającą wyłącznie  informacje o tym,  co się dzieje  

u ciebie w domu podczas zdalnej nauki w czasie pandemii.  

 

 


