
język polski, klasa  5 oddział wewnętrzny dziecięcy  

Temat  1:  Dla tych, którzy poszukują piękna- Leopold Staff „Czucie niewinne”. 

Przeczytaj wiersz L. Staffa: 

http://wiersze.doktorzy.pl/czucie.htm 

 

1. Scharakteryzuj podmiot liryczny w wierszu. 

2. Opisz przeżycia podmiotu lirycznego. Napisz co widzi, słyszy, co odczuwa? 

3. Zapisz fragment, w którym podmiot liryczny mówi wprost o swoim samopoczuciu. 

4. W ostatniej zwrotce utworu wskaż czasownik, który się powtarza. Podaj inny wyraz, który może go 
zastąpić. 

5. Napisz krótkie opowiadanie dotyczące niebezpiecznej sytuacji  w trakcie robienia zdjęcia w jakimś  
pięknym miejscu. Zastosuj czas przeszły, opisz to piękne miejsce, opisz bohatera, który się nim 
zachwyca. Historia powinna zakończyć się szczęśliwie. 

 

język polski, klasa  5 oddział wewnętrzny dziecięcy 

Temat  2: O źródle, z którego im więcej się weźmie wody, tym więcej jej napływa. 

 

Przeczytaj poniższy tekst autorstwa Henryka Sienkiewicza: 

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

 

1. Porozmawiajmy o świecie przedstawionym w „Bajce”. Podaj czas i miejsce zdarzeń, wymień 

bohaterów, podaj plan wydarzeń. 

2. Opowiedz, czym księżniczka została obdarowana przez wróżki. 

3. Jak rozumiesz słowa, że dobroć jest jak „źródło, z którego im więcej wody wyczerpiesz, tym 

więcej ci jej napłynie”? 

4. Określ cechy gatunkowe baśni, a następnie wymień: czas, miejsce, bohaterów, zdarzenia i 

morał. 

5. Napisz życzenia do koleżanki z okazji urodzin, w których nawiążesz do słów kolejnych wróżek.  

 

 

 

 

http://wiersze.doktorzy.pl/czucie.htm
https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/sienkiewicz-bajka.html


język polski, klasa  6 oddział wewnętrzny dziecięcy  

Temat  1: Rodzaje orzeczeń w zdaniu. 

Orzeczenie – to część zdania wyrażona czasownikiem w formie osobowej, która informuje nas o 
czynnościach wykonywanych przez podmiot, odpowiada na pytanie:  
co robi?, co się z nim dzieje?, w jakim stanie się znajduje?; 

Ojciec pisze list. 
Czekam. 
Jutro będę malował swój pokój. 
Stary dom został rozebrany. 
Jesteś szczęśliwy? 

Możemy wyróżnić dwa typy orzeczeń: 

• czasownikowe – w tej roli występuje czasownik w formie osobowej lub mający końcówkę -no, -to; 
Poszłybyśmy na spacer? 
Chętnie pomagam rodzicom w pracach domowych. 
Z galerii skradziono bezcenny obraz Rubensa. 
Wczoraj na zawodach pobito rekord świata w skoku w dal. 
Z niecierpliwością będę czekać na wiadomości od ciebie. 

imienne – zawsze składa się z dwóch części: 
– łącznika, czyli osobowej, odmiennej formy czasownika: być, stać się, zostać; 
Jestem chora. 
Pilot samolotu był doświadczony. 
Nagle wszystko stało się jasne. 
– orzecznika – w tej roli mogą wystąpić różne części mowy (w mianowniku czy dopełniaczu, jeśli są 
odmienne): czyli rzeczownik, zaimek rzeczowny, przymiotnik, liczebnik, imiesłów przymiotnikowy 
czynny, imiesłów przymiotnikowy bierny, przysłówek i wyrażenia przyimkowe: 

łącznik + orzecznik 

Mój ojciec jest policjantem. (rzeczownik) 
Dla mnie byłeś kimś wyjątkowym. (zaimek rzeczowny) 
Siostra Maćka jest wyjątkowo zdolna. (przymiotnik) 
Jesteś trzeci na liście najlepszych uczniów szkoły. (liczebnik) 
Dorobek tego artysty jest imponujący. (imiesłów przymiotnikowy czynny) 
Uroczysty obiad został przygotowany przez moją mamę. (imiesłów przymiotnikowy bierny) 
Na koncercie rockowym było głośno. (przysłówek) 
Ta piękna filiżanka jest z porcelany. (wyrażenie przyimkowe) 

Rozwiąż ćwiczenia: 
 
1. W podanych zdaniach podkreśl orzeczenia. Określ, czy jest to orzeczenie czasownikowe czy 
imienne. 
 
Wojtek został skarbnikiem naszej klasy. 
...................................... 
Nie wyrażono zgody na rozpoczęcie budowy. 



......................................  
Za oknem słyszę śpiew ptaków.  
...................................... 
Mama jest zaniepokojona zachowaniem syna.  
...................................... 
Do miasta idzie się ponad dwie godziny.  
...................................... 
Wszystkie pieniądze zostały położone na stół.  
...................................... 
Na naszym osiedlu otwarto nowy sklep.  
...................................... 
Moi rodzice są bardzo oszczędni.  
...................................... 
Mimo brzydkiej pogody jutro jadę nad morze.  
...................................... 
Nagrody będą rozdane zwycięzcom podczas akademii.  
...................................... 
 
 
Samorząd Uczniowski zorganizował w naszej szkole wystawę fotografii.  
..................................... 
Ola była nieobecna w szkole z powodu choroby.  
..................................... 
Mężczyzna stał się odpowiedzialny po narodzinach syna.  
..................................... 
Akcja powieści rozgrywa się w niezwykłej krainie. 

 

język polski, klasa  6 oddział wewnętrzny dziecięcy.  

Temat  2: Utrwalamy wiedzę o rodzajach orzeczeń w zdaniu. 

Podkreśl i podziel orzeczenia na czasownikowe i imienne. 

1. Sławek został przewodniczącym szkoły. 
2. Wiedziałam, że wrócisz po te dokumenty. 
3. Urzędnik, który przyjmował dokumenty, był starym znajomym mojego taty. 
4. Ola znalazła ciekawą ofertę wakacyjną. 
5. Kiedy obiad będzie gotowy, zadzwonię. 
6. Każdy może zostać jeśli chce.  
7. Ciekawość jest pierwszym stopniem do piekła.  
8. Eksperyment powiódł się. 
9. Eksperymentowanie jest ryzykowne. 
10. Prędko zeszliśmy do schroniska, bo niebo pociemniało niepokojąco. 
11. Sylwia stała się ostatnio bardzo zazdrosna.  
 

 

 



Wykonaj wykresy poniższych zdań. Określ rodzaj orzeczeń: 

 

Cudzy pieniądz nie grzeje. 

Pieniędzmi skąpca żywią się robaki. 

Wszelkie bogactwa są bardzo niepewne 

Nigdy niewolnik pieniądza nie będzie uczciwym człowiekiem. 

 

język polski, klasa  7  

Temat  1: Przy okrągłym stole-symboliczny początek rycerstwa. 

1. Zapoznaj się z fragmentem opowiadania R. L. Greena pt. „O Królu Arturze i Rycerzach 
Okrągłego Stołu”. 

https://epodreczniki.pl/a/o-krolu-arturze-i-rycerzach-okraglego-stolu/Dlrr9ODSy 

2. Określ czas akcji utworu, bohaterów. Wyjaśnij symbolikę Okrągłego Stołu. 
 

3. Następnie wykonaj ćwiczenia , które są  pod tekstem. 
 

 
4. Ćwiczenie  dodatkowe:  Sporządź pisemnie kodeks rycerza. 

 

język polski, klasa  7  

Temat 2: Współczesny zbiór praw człowieka. 

1.Zapoznaj się z treścią Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka (PDPC): 

https://amnesty.org.pl/wp-
content/uploads/2016/04/Powszechna_Deklaracja_Praw_Czlowieka.pdf 

 

2. Do jakich wartości odwołuje się PDPC? 

3. Wybierz jeden z artykułów PDPC i przedstaw go w formie rysunku, plakatu lub komiksu. 

4. Zadanie „domowe”: Napisz opowiadanie pt. „Jak szanuję prawa człowieka na co dzień” ? 

 

https://epodreczniki.pl/a/o-krolu-arturze-i-rycerzach-okraglego-stolu/Dlrr9ODSy
https://amnesty.org.pl/wp-content/uploads/2016/04/Powszechna_Deklaracja_Praw_Czlowieka.pdf
https://amnesty.org.pl/wp-content/uploads/2016/04/Powszechna_Deklaracja_Praw_Czlowieka.pdf


język polski, klasa  7  

Temat  3: Zasady poprawnej komunikacji niewerbalnej. 

Czym jest grzeczność niejęzykowa? 

Utrzymujemy kontakt wzrokowy w trakcie rozmowy. 

Ustawiamy się przodem do osoby rozmawiającej z nami. 

Dostosowujemy ton i tempo wypowiedzi (nie za głośno, nie za cicho, nie za szybko itp.). 

Staramy się o odpowiedni do sytuacji wygląd zewnętrzny (ubiór, uczesanie itp.). 

Zadanie1: 

Przeczytaj poniższy tekst na dwa sposoby, aby za każdym razem pokazać inną intencję mówiącego: 

-Marysiu, czekam z obiadem już 20 minut na Ciebie! 

-Spoko Mamo. Umyję ręce i przyjdę. 

-A nie mogłaś dać znać, że będziesz później? Zupa wystygła. 

-To żaden problem, przecież się podgrzeje. 

-Jesteś jak Tata, zawsze się spóźniasz! 

 

Jaki wpływ na charakter wypowiedzi może mieć intonacja, głośność itp.? 

Zadanie 2. 

Przygotuj krótkie scenki, ilustrujące dobre i złe przykłady porozumiewania się. Wykorzystaj 
pozajęzykowe elementy, takie jak intonacja, siła głosu, gesty itp. 

 

język polski, klasa  7  

Temat  4: Czy słowa szesnastowiecznego poety są aktualne? J. Kochanowski „Pieśń XIV”. 

Zapoznaj się z tekstem pieśni: 

https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/piesni-ksiegi-wtore-piesn-xiv.html 

1. Kim jest adresat apostrofy rozpoczynającej pieśń? 
2. Do jakiego motywu biblijnego nawiązuje w J. Kochanowski? Wskaż wybrane fragmenty. 
3. Wymień cechy gatunkowe pieśni i odszukaj je w utworze. Zwróć uwagę na rolę rymów. 

https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/piesni-ksiegi-wtore-piesn-xiv.html


Co to jest rym? 

Rym polega na powtórzeniu podobnych lub tych samych układów brzmieniowych występujących w 
zakończeniach wyrazów w zdaniu czy w wersie. 

Rodzaje rymów: ze względu na akcent (męskie, żeńskie), ze względu na dokładność (dokładne, 
niedokładne), ze względu na przyczynę współbrzmienia (gramatyczne, niegramatyczne). 

Przykłady: 

Żeńskie: mała/spała 

Męskie: dłoń/słoń 

Dokładne: lodzie/wodzie 

Niedokładne: latem/ Westerplatte 

Gramatyczne: murze/chmurze 

Niegramatyczne: mały/upały 

 

4. Przeanalizuj  i określ rodzaje rymów występujące w pieśni XIV J. Kochanowskiego. 
5. Przeanalizuj  i określ rodzaje rymów występujące w wierszu K. I. Gałczyńskiego: 

https://www.kigalczynski.pl/wiersze/omejpoezji.html?p=_wi 

 

język polski, klasa  8  

Temat  1: Samodzielna praca z tekstem Michała Rusinka pt.” Postanowienia”.   Sprawdź się przed 
egzaminem. 

1. Przeczytaj  uważnie poniższy tekst. 

 

Z początkiem każdego roku nachodzi nas potrzeba podejmowania tzw. postanowień noworocznych. 
Sporządzamy listy, zazwyczaj liczące 10 pozycji - ze względu na popularność systemu dziesiętnego 
oraz, jak mniemam, chęć jej uwznioślenia przez ilościową aluzję do biblijnych przykazań.  
Bywa i tak, że chcielibyśmy, ale brakuje nam pomysłów. Co robić? Oczywiście, zajrzeć do Internetu. Z 
pomocą spieszą stosowne portale. Na jednym z nich znaleźć można aż 72 postanowienia. Poza 
oczywistymi i przewidywalnymi, jak "Przestań jeść w fast-foodach" czy "Jedz śniadanie", nieco 
niepokojąco brzmi postanowienie doprecyzowujące: "Jeśli jesz płatki na śniadanie, jedz te, które są 
zdrowe, a niekoniecznie smaczne". Na wszelki wypadek zrezygnujmy więc w ogóle z płatków. 
 
Sporo postanowień dotyczy finansów, od z pozoru prostych: "Ustal swój budżet i się go trzymaj", 
przez trudniejsze: "Spłać swoje długi i więcej się nie zapożyczaj" i dość niejasne: "Noś zegarek, jeśli 

https://www.kigalczynski.pl/wiersze/omejpoezji.html?p=_wi


możesz sobie na niego pozwolić", aż po irytujące: "Nie trzymaj się pracy, która nie daje dochodów na 
tyle wysokich, aby można było się samodzielnie utrzymać". Zaraz po tym pada surrealistyczny rozkaz: 
"Tańcz". A w kolejnym punkcie: "Jeśli nie potrafisz tańczyć, zapisz się na kurs". Zwróćmy uwagę, że 
koszt tego kursu należałoby uwzględnić przy ustalaniu budżetu, by nie wpaść w niepożądane długi.  
 
"Często chodź na nogach" - proponuje portal. Taniec jest, jak widać, jedyną dopuszczalną 
ekstrawagancją choreograficzną. Chodzenie na rękach należy ograniczyć. I słusznie. "Przestań oglądać 
telewizję" - to mocno powiedziane, ale niech będzie. Natomiast kolejny punkt: "Unikaj 
niepotrzebnych wydatków, jak telewizja kablowa" brzmi logicznie: po co płacić za coś, z czego się nie 
korzysta?  
 
 
Złowrogo brzmi postanowienie: "Nie miej wstydliwych sekretów z przeszłości, które rozpaczliwie 
starasz się ukryć przed społeczeństwem". Czyli co? Mogę mieć tylko niewstydliwe? Tylko 
teraźniejsze? Czy raczej chodzi o to, by ukrywać je nierozpaczliwie, bo wówczas ktoś się zorientuje? 
Czy, wreszcie, o to, by nie ukrywać ich przed społeczeństwem? W dobie powszechnej inwigilacji to i 
tak niewykonalne. Dobrze, że kolejny punkt brzmi: "Miej kilka swoich własnych sekretów". Uff.  
 
Szczególnie ujęło mnie za to postanowienia 28: "Pisz na komputerze pamiętając o poprawnej 
gramatyce i interpunkcji". Natomiast skonfundowało postanowienie 29: "Staraj się wyrażać 
pozytywniej o danej osobie za jej plecami niż powiedziałbyś jej to w twarz". Meritum jest 
bezdyskusyjne, czego nie można powiedzieć o gramatyce i interpunkcji. No, ale dzięki temu jest 
powód, by powziąć postanowienie 28! 

Ćwiczenia do tekstu  

1. Wskaż poprawną odpowiedź i ją uzasadnij. 

Postanowienia Michała Rusinka to: 

a.) artykuł prasowy 
b.) reportaż 
c.) felieton 
d.) sprawozdanie 

 
2. Określ  charakter   tekstu. Do opisu wykorzystaj jedną z podanych opcji: 

patetyczny/sentymentalny/komiczny/ironiczny/żartobliwy/smutny/poważny 

3. Przedstaw budowę tekstu Rusinka. Wykorzystaj w tym celu poniższe terminy: 

Wprowadzenie/akapit/komentarz/cytat/puenta/ 

4. W których fragmentach osoba mówiąc w tekście utożsamia się z adresatem wypowiedzi? 
5. Narysuj wykres  pierwszego zdania drugiego akapitu tekstu. Nazwij poszczególne zdania 

składowe. 
6.  Jak rozumiesz wyrażenie ilościowa aluzja do biblijnych przykazań ? 
7. Zredaguj rozprawkę na temat: „ Czy warto podejmować postanowienia?”. W pracy odnieś się 

do tekstu Michała Rusinka, lektur obowiązkowych  oraz własnych doświadczeń  życiowych. 
Twoja praca powinna liczyć co najmniej 200 słów. Powodzenia ! 
 



Język Polski, klasa  8  
 
Temat  2:  Jak napisać sprawozdanie? Ćwiczymy nową formę wypowiedzi.  
 
 Sprawozdanie to dokładna relacja z przebiegu wydarzeń, których autor sprawozdania był 
świadkiem. Pamiętaj, że nie jest to opowieść „na gorąco”, ponieważ wydarzenia te już się 
zakończyły.  
W sprawozdaniu muszą się znaleźć następujące elementy: 

 czas i miejsce wydarzeń 

 osoby biorące udział 

 opisy zachowania uczestników 

 wydarzenia w kolejności chronologicznej 

 najważniejsze momenty (kluczowe fakty) 

 twoja opinia i refleksje 

Przykłady sprawozdań  (kliknij w link poniżej) 

http://www.jaknapisac.com/jak-napisac-sprawozdanie-etap-szkolny/ 

Ćwiczenia utrwalające. 

Zredaguj własne sprawozdanie z  wyjazdu wakacyjnego . W tym celu zbierz następujące 
informacje:  

 Do jakiego miejsca był ten wyjazd? 

 Kiedy się odbyła? 

 Jak długo trwała? 

 Którzy z członków rodziny, przyjaciele, znajomi brali w niej udział? 

 Jakim środkiem transportu jechaliście? 

 Co interesującego widzieliście? 

 Jakie były Twoje wrażenia z tego wyjazdu? 
 

1. Dobierz kilka przymiotników, które możesz wykorzystać w celu opisu wyjazdu. 
2. Zbierz wszystkie wyrażenia, zwroty, którymi możesz opisać własne wrażenia z wyjazdu. 
3. Możesz napisać wprowadzenie do sprawozdania. Napisz kilka zdań o tym kiedy, dokąd i 

na jak długo pojechaliście, kto brał udział w wyjeździe itp. 
4. W rozwinięciu opisz kilka miejsc, które wywarły na Tobie największe wrażenia i opisz je. 
5. W zakończeniu napisz 3-5 zdań o powrocie z wyjazdu. W podsumowaniu sprawozdania 

dopisz własną opinię o wyjeździe.  
6. Pamiętaj, żeby sprawozdanie miało co najmniej 200 słów. Powodzenia ! 

 

 

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

 

http://www.jaknapisac.com/jak-napisac-sprawozdanie-etap-szkolny/

