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

 

Poniedziałek –  1 czerwca  2020 r.  

Dziś Wasze święto!  

Z tej okazji życzę Wam samych radości w życiu , braku trosk i nieszczęść. Spełnienia 

życiowych planów i marzeń, rozwijania pasji.  

Dziś tylko zabawa językowa, utrwalimy w ten sposób także znajomość przymiotnika . Proszę, 

aby każdy z was zapisał litery swojego imienia i do każdej z nich zapisał cechę taką,  która 

rozpoczyna się wskazaną literą.  

 Jakim jestem uczniem? (Wasze cechy nie musza być tylko pozytywne) 

Piszecie  w zeszytach pionowo własne imię, załączam przykład, ale nie wykorzystujcie tych 

podanych cech.  

Z – zapobiegliwa  

O –obowiązkowa  

S – samodzielna  

I – idealna  

A – ambitna  

Powodzenia! 

 

Wtorek – 2 czerwca 2020 r.   

Temat: Pradawne mity – utrwalenie wiadomości.  

 

Uwaga!  

Dziś zadania kontrolne, podsumowujące dział o mitach. Uzupełnijcie kartę 

pracy, możecie ją wydrukować jeśli macie możliwość, możecie wstawić same 

odpowiedzi i przesłać do mnie. Zadanie należy wykonać tego dnia (wtorek)  i 

przesłać do godziny 15 !  

Zadanie powinno zająć Wam 45 minut, tyle ile na lekcji.  
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PODSUMOWANIE ROZDZIAŁU III PRADAWNE MITY   
  

  

1. Przeczytaj uważnie tekst Wandy Markowskiej Syzyf zamieszczony w podręczniku na stronach  

171–173.  

2. Znajdź w tekście odpowiedzi na pytania i wykonaj polecenia od 1. do 5.  

Przy każdym poleceniu tylko jedna odpowiedź jest poprawna. Zaznacz ją.  

Zadanie 1. Syzyf był władcą        ___/1 p. 

 A. Olimpu. 

 B. Koryntu. 

 C. Hadesu. 

 D. Grecji. 

Zadanie 2. Miasto Syzyfa zdobiły        ___/1 p. 

 A. przestronne tarasy i kolorowe świątynie. 

 B. wspaniałe parki i podniebne siedziby. 

 C. wspaniałe ogrody i cieniste parki. 

 D. kwitnące łąki i bogate porty.  

Zadanie 3. Król zabronił swojej żonie       ___/1 p. 

 A. podawania mu nektaru i ambrozji. 

 B. wyprawiania uczty na Olimpie. 

 C. płaczu pod murem zamku. 

 D. urządzania mu pogrzebu. 

Zadanie 4. Wiatronogi bóg to określenie       ___/1 p. 

 A. Hefajstosa. 

 B. Hermesa. 

 C. Heliosa. 

 D. Hadesa. 

Zadanie 5. Syzyfowa praca oznacza       ___/1 p. 

 A. nieuczciwą pracę. 

 B. przyjemną pracę. 

 C. daremną pracę. 

 D. ciężką pracę. 

 

4. Przeczytaj uważnie pozostałe polecenia i udziel poprawnych odpowiedzi.  

 

___________________________________________ _________________ 

Imię i nazwisko Klasa V 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zadanie 6. Podaj wyjaśnienie frazeologizmów.      ___/3 p. 

mieć muchy w nosie –  ................................................................................................................................................   

paniczny strach –  ......................................................................................................................................................   

róg obfitości –  ...........................................................................................................................................................   

Zadanie 7. Napisz, kim był i z czego zasłynął Heinrich Schliemann. Podaj dwie ważne ___/2 p.  

informacje na jego temat. 

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

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

Zadanie 8. Z podanych tytułów książek wypisz dwa przykłady współrzędnych  ___/2 p.  

i dwa przykłady podrzędnych związków wyrazowych. 

Bogowie i herosi mitów greckich 

Opowieści z zaczarowanego lasu 

Mit o Demeter i Korze 

współrzędne związki wyrazowe 

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

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

podrzędne związki wyrazowe 

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

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

Zadanie 9. W podanych zdaniach podkreśl podmioty. Określ, jaką częścią mowy  ___/2 p.  

jest wyrażony każdy z nich. 

Dwaj chłopcy nie pojadą na obóz.  

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

Trzech stało na środku drogi.  

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

W domu czasem brakuje pieniędzy.  

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

 

Zadanie 10. Dopasuj imiona bogów do właściwych opisów.    

___/3 p. 

Zeus  bóg Słońca 

Apollo bóg podziemnego państwa zmarłych 



Posejdon opiekun poezji i muzyki 

Helios najważniejszy z bogów 

Hades władca mórz i oceanów 

 

Zadanie 11. Dopisz pojęcia do definicji.       ___/3 p. 

1. .................................................... – zbiór pradawnych opowieści o powstaniu świata, bóstw i człowieka. 

2. .................................................... – rodzaj tekstu literackiego, na podstawie którego powstaje przedstawienie lub 

film. 

3. .................................................... – utrwalony związek wyrazowy, który oznacza coś innego niż poszczególne 

słowa go tworzące. 

4. .................................................... – wskazówki dla osób, które przygotowują inscenizację teatralną lub film. 

Zadanie 12. Do podanych wyrazów dopisz liczebniki ułamkowe. Zastosuj pisownię  ___/2 p. 

łączną lub oddzielną. 

........................klasy poszło do kina. (pół) 

Przez ........................godziny czekałem na połączenie do Gdyni. (półtora) 

........................kilogramowy odważnik spadł mi na głowę. (ćwierć) 

Zadanie 13. Moje spotkanie z Hermesem. Napisz opowiadanie z dialogiem.   ___/10 p. 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

 

 



Środa – 3 czerwca 2020 r.  

Temat: Biblia,  czyli historia najbardziej znanej księgi.  

Zapoznaj się z wkładką na stronie 186 i 187 . Znajdują się tam informacje na temat ksiąg Biblii, 

czasu powstania, pierwszych wydań.  

Wróć teraz do początku rozdziału , tam znajduje się fresk Michała Anioła , który kiedyś 

wspólnie opisywaliśmy, on tez przedstawia biblijnż  historię.  

Przeczytaj tekst s. 184 „Co to jest Pismo Święte” ? 

Pisemnie pod tematem odpowiedz na pytania 1, 2 i 4/185.  

(zadania do oceny prześlą osoby wskazane tego dnia) 

 

Czwartek  - 4 czerwca 2020 r.  

Temat: Określenia w zdaniu – przypomnienie. 

 

Przeczytajcie temat z podręcznika s. 188i 189. Znajdują się tam treści, które znacie. Mowa o 

związkach współrzędnych i podrzędnych.  

Pod tematem zapiszcie informacje z tabeli To już wiem! Grupa podmiotu i grupa orzeczenia.  

 

Wykonajcie teraz ćwiczenia w zeszycie:  

1/188, 5/189 i 6/189 

 

Prześlijcie wszyscy tego dnia do oceny.  

 

Piątek – 5 czerwca 2020 r.  

Temat : Księga, która mówi o początku.  

Dziś pracujemy z tekstem Anny Kamieńskiej ze strony 190, nadal mówimy o Biblii.  

Przeczytajcie ten tekst.  

Wg planu opracujcie zagadnienia: 

1. Wymieńcie etapu stwarzania świata przez Boga, zachowajcie kolejność. 

2. Jaki epitet powtarza się ciągle przy określaniu dzieł Boga? Wynotujcie go i uzasadnijcie 

dlaczego autorka wielokrotnie go powtarza? 

3. Co to jest motto? 

4. Skąd A. Kamieńska wzięła motto do swojego tekstu?  

 

(zadania do oceny prześlą osoby wskazane tego dnia) 



 


