
Język polski kl. 6 poniedziałek 30.03.2020r.
Temat: Rodzaje orzeczeń w zdaniu.

• Zapisz notatkę:

Rodzaje orzeczeń:
-Orzeczenie czasownikowe- wyrażone osobową formą czasownika, odpowiada na pytania:

• Pytamy: co robi? Co się z nim dzieje ?
Mama gotuje
Maciek ma gorączkę
- w jakim jest stanie ?

• Książka leży
• Kwiaty kwitną 
• Lód topnieje

Orzeczenie zgadza się z podmiotem w osobie, liczbie, a niekiedy także w rodzaju.
np. Ja kupiłem płytę, a ty kupiłaś książkę.
Chłopcy pobiegli na boisko, ale dziewczynki pobiegły do klasy.

-Orzeczenie imienne- składa się z dwóch części:
• czasownika w formie osobowej( łącznika)- być, stać się, zostać, wydawać się, okazać się.
• Oraz innej części mowy (orzeczenika)

łącznik+ orzecznik= orzeczenie imienne 
Orzecznikiem może być:

• Rzeczownik np. Marek był bohaterem dnia
• Przymiotnik-np. Alicja jest przesympatyczna.
• Przysłówek-np. Pływać jest przyjemnie.
• Liczebnik-np. On był pierwszy w kolejce 
• Zaimek- np. Piotr wcale nie jest taki.

Teraz wykonaj zad. 1 str. 254
Następnie przeczytaj dokładnie niebieską ramkę str. 255
Zadanie 3 zapisz w zeszycie.
Zastanów się nad zadaniem 4.
(pierwszy tekst- moneta- zdanie z orzeczeniem imiennym)
(drugi tekst- bank- zdanie z orzeczeniem czasownikowym)
Na podstawie ramki z lupą wykonaj zad. 6 str. 256 i zapisz w zeszycie.

Język polski kl.6 31.03.2020r.
Temat: Jakimi zasadami powinien się kierować harcerz?

• Podręcznik str. 257-258
• Przeczytaj tekst „Hymn harcerski” i odpowiedz na pytania z zad. 1 i zapisz do zeszytu.
• Teraz przeczytaj tekst ze str. 258 i zapisz notatkę w formie haseł.
• Na zadanie domowe korzystając z różnych źródeł informacji wykonaj ćwiczenie 4.

Język polski kl.6 środa 01.04.2020r
Temat: Rozmawiamy o Mikołaju Koperniku , który „zatrzymał Słońce i poruszył Ziemię”

Na wstępie lekcji musisz sobie odpowiedzieć na pytanie „Co jest potrzebne, aby dokonać 
odkrycia ?”, „Czy twoim zdaniem- człowiek musi mieć jakieś specjalne zdolności, bu zostać 
odkrywcą?”.



• Teraz zapisz do zeszytu zadanie 1 str. 260 
• Następnie przeczytaj wiersz „Kopernik” i wykonaj zadanie 3.
• Zapisz do zeszytu pojęcie:

Metafora-inaczej przenośnia- językowy środek stylistyczny, w którym obce znaczeniowo wyrazy są
ze sobą składniowo zestawione, tworząc związek frazeologiczny o innym znaczeniu niż dosłowny 
sens wyrazów, np. „od ust sobie odejmę” 

Teraz przyjrzyj się obrazowi Jana Matejki i określ jego temat.

Notatkę zapisz w zeszycie.

Język polski kl. 6 czwartek 02.04.2020r.
Temat: Jakie reakcje wzbudzają eksperymenty wielkiego naukowca ?

• Podręcznik str. 264-266
• Przeczytaj głośno lub po cichu tekst „Relacja staruszka”.
• Wykonaj zad. 1 i zapisz w zeszycie oraz zadanie 2, na które masz czas do poniedziałku 

06.04.2020r.

Język polski kl. 6 piątek 03.04.2020r.
Temat: Życie Marii Skłodowskiej- Curie i Piotra Curie jako obraz poświęcenia się dla nauki.

• Podręcznik str. 267-271
• Przeczytaj tekst „W szopie przy ulicy Lhamond” i na podstawie tekstu w dowolnej formie 

graficznej stwórz notatkę o Marii i Piotrze Curie.
• Zastanów się jakie są pozytywne i negatywne skutki pracy naukowca.

• W kilku zdaniach odpowiedz pisemnie na zad. 3 str. 271


