
Język polski – kontakt do nauczyciela iwkasek@o2.pl lub Messenger 

 

Poniedziałek – 11 maja    2020 r.  

Temat: Co powinniśmy wiedzieć o zaproszeniu? 

Przeczytajcie uważnie podane poniżej informacje.  

Zapewne kiedykolwiek spotkaliście się z zaproszeniem, np. z okazji przyjęcia komunijnego, wesela 

chrzcin czy urodzin. Zaproszenie pisaliście też w klasie II szkoły podstawowej. Przypomnijcie sobie 

najważniejsze zasady.  

Ważne są w nim nie tylko treść, ale także układ i estetyka a przede wszystkim zaproszenie musi zawierać 

pewne elementy czyli.  

 

Zapiszcie pod tematem to co wytłuszczone:  

 

Zaproszenie to krótka forma pisemna, której zadaniem jest poinformowanie adresata, że nadawca 

zaprasza go do przyjścia w jakieś miejsce.  

 

Elementy konieczne w zaproszeniu:  

 

 

 

 

 

formuła grzecznościowa.  

 

 

 

 

 

 

Teraz przeczytajcie żelazne zasady pisania zaproszenia i przykłady. Nie notuj tego !  

mailto:iwkasek@o2.pl


ŻELAZNE ZASADY  
1. Zawsze podaj imię i nazwisko nadawcy lub określ go. Nie pisz „zapraszam” – wtedy nie wiadomo, kto napisał 
zaproszenie. Pisz w trzeciej osobie.  
2. Zawsze podaj imię i nazwisko adresata lub określ go. Nie pisz „Ciebie” – wtedy nie wiadomo, do kogo 
adresowane jest zaproszenie. Pisz w trzeciej osobie.  
3. Wypisz sobie wszystkie informacje, które musisz umieścić.  
4. Zaproszenie wymaga zastosowania konkretnych formuł grzecznościowych.  
5. Pamiętaj o pisaniu zaimków dużymi literami (Cię, Tobie, Ciebie, Was itp.).  
Przykładowe formuły grzecznościowe rozpoczynające zaproszenie: Serdecznie zapraszamy ... Z wielką radością 
zapraszamy ... Mam zaszczyt zaprosić  
 
 

Mam zaszczyt zaprosić 
                                              ………………..........(.kogo?)...............................  
na ……………………………. , (na co?)  która(y) odbędzie się ………………………..(gdzie?) o godz. ……… w …………………. . ( 
gdzie?)  
                                                                                                                 …………………………… . (podpis)  
 
 
Przykładowe formuły grzecznościowe kończące zaproszenie :  
Z niecierpliwością oczekuję Twojego przybycia.  
Z radością oczekujmy dnia spotkania.  
Zabawa gwarantowana.  
 
 
 
PRZYKŁAD ZAPROSZENIA NIEOFICJALNEGO  

Serdecznie zapraszam 
Martę Kowalik 

na przyjęcie urodzinowe, które odbędzie się 21 października (sobota) 2004 roku o godz. 17.15 w mieszkaniu 
jubilatki przy ulicy Bratkowej 35/6. 

Będę z radością oczekiwała Twojego przybycia. 
            
 

                                                                                                                        Kasia Nowak. 
 
 
 



PRZYKŁAD ZAPROSZENIA OFICJALNEGO  

Dyrekcja, Nauczyciele i Uczniowie klas trzecich Gimnazjum nr 101 w Krakowie mają zaszczyt zaprosić Sz. P. 

Ewę Nowak 

na uroczystość zakończenia roku szkolnego, która odbędzie się dnia 25 czerwca 2003 roku o godz. 10.00 w 

budynku gimnazjum przy ul. Stolikowej 44 (sala gimnastyczna). 

Gorąco prosimy o towarzyszenie nam w tej wyjątkowej chwili. 

 
 

 

Przeczytaj także przykład zaproszenia ze strony 172 w podręczniku. Wskazówki dla piszącego znajdują się na 

stronie 171.  

 

 

 

 

Praca domowa  

 

Napisz zaproszenie, w którym zaprosisz własnych rodziców (imiennie, to znaczy podaj imię i 

nazwisko) na przedstawienie teatralne w wykonaniu uczniów Waszej klasy. Wymyśl tytuł 

przedstawienia i potrzebne do zaproszenia elementy. Pamiętaj o układzie zaproszenia i estetyce. 

Musisz zachować wszystkie elementy zaproszenia!  

 

 

 

(zapiszcie tekst zaproszenia w zeszycie i wyślijcie do sprawdzenia).  

 

 

Wtorek – 12 maja 2020 r.  

 

Temat: Utrwalamy wiadomości o poznanych cz. mowy 

 

Tak jak się umawialiśmy powtarzamy wiedzę na temat odmiennych i nieodmiennych cz. Mowy. 

Wykonajcie w zeszycie test. Jeśli chcecie, możecie podać same odpowiedzi albo wydrukować test i 

zrobić jego zdjęcie do sprawdzenia.  

 

 

 
Ćwiczenia  gramatyczne  

CZĘŚCI MOWY 

 

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

imię i nazwisko klasa 

 

 

1. W wybranej grupie zdań rozpoznaj przysłówki. Każdy z nich połącz z czasownikiem, do którego się 

odnosi. 

 

Jakże pięknie było na wsi. Kaczątka pływały wspaniale, ale jedno kaczątko dziwnie wyglądało. 

Wicher dął silnie. Jakże tu było pięknie, jak świeżo, wiosennie! Łabędzie z szumem skrzydeł lekko 

płynęły po wodzie. 

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

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

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

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

........./8p 

2. Utwórz porównania, dodając odpowiednie przymiotniki. 

 ........................ jak śnieg               



........................ jak miód 

......................    jak kamień  

........................ jak słońce 

........................ jak pies 

........./5p 

 

3.Przeczytaj tekst i wykonaj polecenia:  

 

Mały Jaś ma pięknego kota Filipa. Filip jest leniwy. Całymi dniami wyleguje się w wiklinowym 

koszyku na miękkiej poduszce. Ma rude futerko w czarne prążki, więc trochę przypomina małego 

tygrysa. Ozdobą Filipa jest biały krawat i skarpetki na łapach. Kot codziennie pije mleko, zabawnie 

mlaszcząc różowym językiem i poruszając wąsami. Kiedy Jaś głaszcze Filipa, kotek mróży zielone 

oczy i cicho mruczy. 

 

- na jakie pytania odpowiadają przymiotniki? 

........................................ ........./2p 

 

- określ przypadek każdego z podkreślonych przymiotników: 

 

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

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

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

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

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

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

........./6p 

 

4.. Podkreśl te części mowy, które są odmienne. 

 

rzeczownik, przysłówek, przymiotnik, przyimek, czasownik 

........./1p 

 

 

5. Odmień w liczbie pojedynczej w czasie przeszłym w rodzaju męskim czasownik „pójść”  

oraz w liczbie mnogiej w rodzaju męskoosobowym.  

l.p. l.mn. 

 

1. ........................................ 1. ........................................ 

2. ........................................ 2. ........................................ 

3. ........................................ 3. ........................................ 

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

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

........./2p 

 

- przez co odmieniają się czasowniki? ........................................ 

........./1p 

 

6. Zastosuj podane rzeczowniki w odpowiednich przypadkach. 

 

rozmowa – (dopełniacz l.mn.) ........................................ 

wyróżnienie – (dopełniacz l.mn.) .................................... 

szelest – (celownik l. mn.) ........................................ 

biurko – (narzędnik l.poj.) ........................................ 

krzesło – (biernik l. poj) ........................................ 



łąka – (wołacz l. mn.) ........................................ 

szydełko – (celownik l. mn.) ........................................ 

........./7p 

 

7. Odmień przez przypadki związek wyrazowy „dobre serce” w liczbie pojedynczej i w liczbie 

mnogiej. Nie musisz podawać pełnych nazw i pytań, używaj skrótów.  

 

liczba pojedyncza                                                   liczba mnoga 

 

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

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

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

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

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

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

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

 

 

........./14p 

 

 

8. Od podanych przymiotników utwórz przysłówki. 

 

drogi - ........................................ 

niezwykły - ........................................ 

ogromny - ........................................ 

straszny - ........................................ 

wyjątkowy - ........................................ 

miły - ........................................ 

odważny - ........................................ 

smutny - ........................................ 

uprzejmy - ........................................ 

zły - ........................................ 

 

........./10p 

 

 

9. Określ rodzaj podanych rzeczowników. 

 

biurko - ........................ komputer - ........................ ściana - ........................ 

Alicja - ......................... słońce - ............................ but - ........................... 

przejście - ..................... kundel - ............................ 

........./8p 

 

10. Utwórz przymiotniki, od podanych rzeczowników. 

 

drewno ........................................ dom ........................................ 

kamień ........................................ pies ........................................ 

wilk ........................................ lew ........................................ 

 

........./6p 

 

11. Przekształć poniższe opowiadanie, zmieniając formę czasowników na czas przyszły. Przepisz 

poprawnie tekst.  



 

Pojechaliśmy na wycieczkę na Pojezierze Gnieźnieńskie. W Biskupinie zwiedzaliśmy osadę sprzed 

2600 lat. Oglądaliśmy tam prehistoryczne naczynia gliniane, narzędzia i ozdoby. Z Biskupina 

wyruszyliśmy kolejką wąskotorową do Wenecji, gdzie w miejscowym muzeum obejrzeliśmy wiele 

starych, małych lokomotyw. Do domu wróciliśmy późnym wieczorem. 

 

( na wykonanie testu masz dwa dni,  możesz przesłać go do środy !)  

 

 

Środa – 13 maja 2020 r.  

Temat: Planujemy podróż na niezwykłą wyspę Jana Brzechwy. 

 

Przeczytaj wiersz ze strony 172 , naucz się go czytać płynnie (czytanie sprawdzimy w czwartek na 

lekcji on- line).  

Pod tematem wypisz tylko co można zobaczyć na niezwykłej wyspie? 

Tej pracy nie wysyłasz do sprawdzenia, omówimy na wspólnej lekcji.  

 

 

 

 

Czwartek – Piątek  - 14-15 maja 2020 r.  

Temat : Czy rozumiesz  co czytasz?  

Kochani, przechodzimy do kolejnego działu tym razem dotyczyć będzie polskich legend. 

Rozpoczynamy jednak od czytania ze zrozumieniem. Zadaniem Waszym jest przeczytać tekst legendy 

ze str. 217 „Złota kaczka” i wykonać test czytania ze zrozumieniem.  

Przesyłacie same odpowiedzi, zadań jest 18.   (jak zawsze, już robiliście podobne testy).  

 

 

 

ZADANIE 1.  

Za bilet do teatru szewczyk zapłacił   

A. dwa złote.  B. dziesięć groszy.  C. pięć dukatów.    D. dziesięć dukatów. 

 

ZADANIE 2. Nazajutrz po wyjściu z lochów Lutek najpierw: 

A. udał się na przedstawienie do teatru. 

 

C. pojechał końmi na wycieczkę do 

Wilanowa. 

B. kupił sobie kapelusz, ubranie i szykowne 

palto. 

D. był bardzo głodny, dlatego kupił kiełbasę i 

bułki. 



ZADANIE 3. Szewczyk dostał się do lochów zamczyska głównie dzięki temu, że:  

A. w okienku nie było szyby. C. w okienku były kraty. 

B. wybił szybę w okienku. D. był bardzo szczupły. 

ZADANIE 4. Po przygodzie ze złotą kaczką życie  

Lutka:  

A. uległo nieznacznej poprawie. C. zmieniło się na lepsze. 

B. nie uległo zmianie. D. zmieniło się na gorsze. 

ZADANIE 5. Królewna miała:  

A. jasne włosy, czerwone usta i bardzo ładną 

twarz. C. złote włosy, cudną buzię i ciemne oczy. 

B. długie włosy, sine usta i błyszczące oczy. 

D. włosy do ziemi, czerwone usta i brzydką 

twarz. 

 

ZADANIE 6 Do piwnicy z jeziorkiem prowadził :   

A. szeroki, kręty i długi korytarz 
B. kręty, długi i wąski korytarz. 
C. długi, prosty i wąski korytarz. 

D. wąski, krótki i kręty korytarz. 
 

ZADANIE 7  

. Stary zamek znajdował się: 

A. przy Teatrze Narodowym. 

B. przy Krakowskim Przedmieściu 
C. w Wilanowie. 

D. przy ulicy Ordynackiej. 
 

ZADANIE 8. Lutek był 

A. wesołym, dobrym, pracowitym i dość zamożnym chłopcem 
B. biednym, dobrym, pracowitym i wesołym chłopcem. 
C. dobrym, leniwym, biednym i wesołym chłopcem. 
D. pracowitym, dobrym, biednym i smutnym chłopcem. 

 
 
ZADANIE 9. Do nocy świętojańskiej szewczyk musiał czekać 
A. dwa dni. 
B. Trzy dni  
C. Cztery dni  
D. pięć dni  

ZADANIE 10. Lutek miał spełnić warunki księżniczki co do joty, czyli: 

A. bardzo dokładnie, w najdrobniejszych szczegółach 

B.  niezbyt dokładnie, zgodnie z własnymi pomysłami 

C. w dokładnie ustalonym miejscu i określonym czasie 

D. z pominięciem tego, co było dla niego najtrudniejsze. 

ZADANIE 11. Szewczyk w teatrze bawił się setnie. Którym wyrazem nie można zastąpić 

przestarzałego określenia setnie? 

 
A. Nadzwyczajnie. 
B. Znakomicie. 
C. Wybornie 
D. Beznadziejnie. 

 



ZADANIE 12. Po spotkaniu z księżniczką Lutek dogramolił się do okna, to znaczy, że doszedł do 

niego: 

A. sprawnie. 

B.  z trudem. 

C. szybko. 

D.  bez problemów. 

 

ZADANIE 13. Szewczyk był biedny jak mysz kościelna. Którym związkiem wyrazowym nie 

można zastąpić użytego określenia? 

A. Stara bieda. 

B. Bieda aż piszczy. 

C. Klepać biedę    

D. Bieda zagląda mu w oczy



ZADANIE 14. Jakie pouczenie wynika z opowiedzianej historii? 

A. Należy uważać na to, komu daje się pieniądze, bo można wszystko stracić. 

B. Najważniejsze jest to, aby być bogatym, ponieważ nie trzeba wtedy pracować. 

C. Są wartości ważniejsze od bogactwa, na przykład zdrowie, dobra praca 

D. Trzeba za wszelką cenę gonić za bogactwem, pieniędzmi i sławą. 

 

ZADANIE 15. Który fragment legendy opowiada o fantastycznym wydarzeniu? 

A. „Przy mdłym światełku świeczki […] obaczył Lutek owo jeziorko”. 

B. „Aż ci po kwadransie […] drogi wylazł szewczyk do piwnicy wielkiej”. 

C. „Sięgnął do kieszeni, wyjął garść złota i dał starcowi”. 

D. „I nagle – z kaczki czyni się przecudna dziewica: królewna”. 

ZADANIE 16. Poznany utwór jest legendą, ponieważ opowiada o historycznych 

A. czasach 

B. B. miejscach. 

C. C. postaciach. 

D. D. zdarzeniach. 

ZADANIE 17. O wydarzeniach przedstawionych w tekście opowiada: 

A. szewc kuternoga. 

B. B. Lutek. 

C. C. narrator. 

D. D. Artur Oppman 

ZADANIE 18. Teatr Narodowy, do którego poszedł Lutek (zobacz przypis na stronie 220), 

powstał w 1765 roku, czyli: 

A. w drugiej połowie XVIII stulecia. 

B. na początku XVIII wieku. 

C. w połowie XVII stulecia. 
 

D. w pierwszej połowie XVIII wieku. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 

 


