
KARTY PRACY KLASA VI 

1.  

 JĘZYK SWOBODNY I OFICJALNY TEMAT: KIEDY POWIEMY „DZIEŃ DOBRY”, A 

KIEDY „SIEMA”? 

ZADANIE 1. Porównaj dwa teksty dotyczące tego samego wydarzenia: zaproszenie kolegów przez gospodarza 

klasy i zaproszenie stworzone przez dyrekcję szkoły. Obrysuj zawarte w nich takie same informacje, a podkreśl 

elementy, które je wyraźnie różnią. Co musi się zmieniać, żeby tekst stał się oficjalny lub swobodny? Jak 

sądzisz, jaką reakcję wywoła każdy z tekstów? Porozmawiajcie o tym w klasie. 

Elo mordeczki!  

Wbijajcie na „Herbatkę z poezją i nutką”.  

Będą VIP-y. Możecie wziąć starych. 

 Będzie dodatkowa ocena z muzy i polaka XD  

W piątek 5 kwietnia o 17:00 na sali gimnastycznej.  

Wasz Boss 

                                                                                                                                   Rogocin, 12 marca  

                                                        Drodzy Uczniowie! Szanowni Rodzice!  

Miło nam po raz kolejny zaprosić Was na „Herbatkę z poezją i nutką”.  

W programie występ znanej piosenkarki – absolwentki naszej szkoły.  

Cudownym wierszom będzie towarzyszyć przepyszna herbata lub kawa.  

Zapraszamy już w piątek, 5 kwietnia 2021 roku, o godz. 17.00 do naszej szkoły.  

Spotkanie odbędzie się w specjalnie zaaranżowanej przestrzeni w sali gimnastycznej.  

                                                                           Dyrekcja i grono pedagogiczne Szkoły Podstawowej nr 10 

ZADANIE 2. Zastanów się i napisz, jaki efekt wywołuje mieszanie języka nieoficjalnego z oficjalnym. Posłuż się 

znanymi ci lub wymyślonymi przykładami takiej sytuacji. 

 

KARTA PRACY 2  

 WYRAZY NEUTRALNE I NACECHOWANE EMOCJONALNIE 
TEMAT: DZIECKO, DZIECIĄTKO CZY DZIECIUCH? KIEDY UŻYWAĆ SŁÓW NEUTRALNYCH, A KIEDY 

PEŁNYCH EMOCJI? 

podręcznik, s. 40–42  

 

ZADANIE 1. Dopisz do wyrazów ich neutralne odpowiedniki.  



stary, wapniak –  

bucior, trep –  

kiciuś, koteczek –  

wałówa, żarcie  

ślicznotka, pięknisia – 

ZADANIE 2. Określ, jakie emocje wyraża osoba, która używa podanych słów.  

oszołom –  

kiciuś –  

słabeusz —  

kobiecina – 

ZADANIE 3. Popraw podane zdania, tak aby Piotrek mógł ich użyć podczas rozmowy z polonistą.  

 
Jak poryję, to skumam, o co biega w wierszu Wierzyńskiego. 

Miałem radochę, kiedy dyro nie dał mi pały z matmy. 

Nie mogę zrzynać, bo mi starzy hajsu nie odpalą na wyjazd. 

 

KARTA PRACY 3  

 HOMONIMY – WYRAZY PUŁAPKI TEMAT: NA KANAPIE LEŻY PILOT – JAK 

ROZPOZNAĆ ZNACZENIE HOMONIMÓW? 

podręcznik, s. 75–76  

 

ZADANIE 1. Na podstawie definicji rozpoznaj, o czym mowa. Zapisz wyrazy poprawnie pod względem 

ortograficznym.  

• zbiorowisko osób, tłum –  

zamarznięta woda –  

• określać ciężar czegoś –  

trzymywać coś we wrzątku, gotować – 

• odgłos uderzenia –  

duży stos siana –  

• duży zbiornik ze słoną wodą –  

wyraz nadający wypowiedzi odcień przypuszczenia, wahania – 

ZADANIE 2. Napisz takie zdania z poniższymi wyrazami, aby ich znaczenie było oczywiste.  

• Chełm  

 

• hełm  

 
• Jerzy  

  

• jeży 

ZADANIE 3. Udowodnij, że podane wyrazy – choć mają taką samą lub zbliżoną pisownię oraz często 

wymawiane są podobnie – mają różne znaczenia. W razie potrzeby skorzystaj ze słownika języka polskiego. 

Napisz przykładowe zdania.  

 

pilot – pilot  



 

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

 

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

 
hala – hala  

 

 
golf – golf  

 
wolno – wolno  

 
para – para  

 
kot – kod  

 
ranny – ranny  

 

 

KARTA PRACY 4  

 SPÓJNIKI TEMAT: „ŻE”, „PONIEWAŻ”, „I”, „ALE” – WYRAZY, KTÓRE MAJĄ NIEZWYKŁY 

TALENT ŁĄCZENIA ZDAŃ. 

podręcznik, s. 105–108  

 

 

ZADANIE 1. 

 W puste miejsca wstaw takie spójniki, które pozwolą utworzyć zdania poprawne pod względem logicznym.  

 

Maria ubrała się w spódnicę ............ sukienkę? (czy / albo / ale)  

Ten zegarmistrz był znany z rzetelności ............ dotrzymywania terminów. (oraz / albo / lecz)  

Pojedziemy autobusem ............ pociągiem? (i / czy / oraz)  

Wakacje spędzę nad morzem ............ w górach. (albo / ale / więc) 

ZADANIE 2. Połącz spójnikami zdania pojedyncze z obu kolumn. Pamiętaj, by powstałe w ten sposób zdania 

złożone miały sens. Wykorzystaj spójniki podane w ramce.  

czy, więc, bo, albo, ale, i, bo  
a) Marcel nie wziął peleryny.                                                                           1) Nic sobie z tego nie robił.  

b) Kupię jej ładny naszyjnik.                                                                            2) Zostaniemy jeszcze jeden dzień.  

c) Otrzymał ostrzeżenie.                                                                             3) Wtedy miało nastąpić ogłoszenie                    

wyników.  

d) Jutro wyjeżdżamy?                                                                                               4) Stał na  niewielkim wzgórzu.  

e) Wszyscy czekali na poniedziałek.                                                                        5) Chcę ją poznać.  

f) Dom był szeroki.                                                                                                  6) Zlał go deszcz.  

g) Przyjdź na zabawę z Martyną.                                                                          7) Podaruję swoją najlepszą płytę.  

                                a – ......... b – ......... c – ......... d – ......... e – ......... f – ......... g – ......... 

ZADANIE 3. Podkreśl spójniki, przed którymi stawiamy przecinki w wypowiedzeniu złożonym.  

 



                                      oraz albo ponieważ lub albo i bo gdyż jeżeli więc natomiast aby 

 

ZADANIE 4. Postaw przecinki w podanych zdaniach tam, gdzie jest to potrzebne.  

 

Dziwił się jej bo zawsze była wzorem dla innych.  

Biegł szybko ale i tak nie zdążył.  

Samolot kołował nad Oslo piętnaście minut ponieważ była gęsta mgła.  

Odwiedzę wasze biuro jutro albo jeszcze wieczorem zadzwonię z potwierdzeniem.  

Szedł zatłoczoną ulicą więc go nie zauważył.  

Przyjadę w piątek jeśli wyzdrowieję. 

ZADANIE 5. Podkreśl spójniki, które łączą tylko zdania składowe, ale nie zespajają wyrazów w zdaniach 

pojedynczych.  

                                       ponieważ i oraz jeśli że bo lub aby gdyż żeby 

ZADANIE 6. Napisz po dwa wypowiedzenia. W zdaniu a) podany spójnik ma łączyć wyrazy w zdaniu, w 

zdaniu b) dwa zdania składowe.  

oraz  

a) .......................................................................................................................... .................................................... 

b) 

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

lub  

a) 

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

b) 

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

ale  

a) 

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

b) ................................................................................................................................ 

 

KARTA PRACY 5  
 ZDANIA ZŁOŻONE WSPÓŁRZĘDNIE I PODRZĘDNIE TEMAT: ZESPALAMY ZDANIA POJEDYNCZE. 

podręcznik, s. 138–143  

 

ZADANIE 1. Wskaż wypowiedzenia będące zdaniami pojedynczymi.  

a) Piotr wyjechał służbowo do Opola i Wrocławia.  

b) Samolot wylądował punktualnie.  

c) Od wczoraj proszę cię o naprawienie kranu.  

d) Zawsze dzwonił na święta lub wysyłał kartkę.  

ZADANIE 2. Podane zdania pojedyncze połącz spójnikami umieszczonymi w ramce.  

 
Niespodziewanie zadzwoniono do mnie z firmy. Miałem już w planach kolejny wyjazd służbowy. 

                                                                     ale, więc 



ZADANIE 3. W każdym z poniższych wypowiedzeń złożonych wskaż zdanie składowe, które zawiera 

informację dodatkową, czyli jest podrzędne, bo uzupełnia drugie ze zdań składowych.  

a) Pojechał nad Bałtyk, ponieważ lubi polskie morze.  

b) Doskonale wszyscy wiedzieliśmy, dokąd w tym roku wyjedziemy na szkolenie.  

c) Wysłałem kierowcę na lotnisko w Katowicach, skąd miał odebrać naszych gości.  

d) Kiedy wróciliśmy z wczasów, w skrzynce leżało kilka listów. 

ZADANIE 4. Które z podanych wypowiedzeń to zdania złożone współrzędnie? Wskaż je.  

a) Nagle Konrad krzyknął i upadł.  

b) Widziałam, którędy jechaliście.  

c) Zapytaj o godzinę przyjazdu pociągu i wróć do nas do kawiarni.  

d) Zgłoszę szkodę w biurze zarządcy albo tylko poskarżę się na nich ich rodzicom.  

e) Albo Aleksandra zdobędzie mistrzostwo Polski w gimnastyce artystycznej, albo znów zadowoli się tytułem 

wicemistrza.  

f) Pomyślał o wyjeździe w góry, gdzie jeszcze jako student znajdował inspiracje do swoich dzieł. 

KARTA PRACY 6  

 INTERPUNKCJA W ZDANIACH TEMAT: STAWIAMY PRZECINKI, MYŚLNIKI, 

ŚREDNIKI, DWUKROPKI… 

ZADANIE 1. Wstaw brakujące znaki interpunkcyjne. Pamiętaj, że w przypadku zdań wykrzyknikowych mogą 

wystąpić dwa różne znaki.  

1 Była ciemna noc gdy do drzwi starej nędznej chaty zapukał ktoś nieznajomy  

2. Może tobie uda się wygrać ten turniej  

3. Weź ze sobą parasol bo będzie padać  

4. Kto pod kim dołki kopie ten sam w nie wpada  

5. Nie czyń drugiemu co tobie niemiłe  

6. Czy ty się wreszcie uspokoisz  

7. Która jest godzina  

8. Cały czas marudzi narzeka mruczy coś pod nosem 

ZADANIE 2. W każdej linijce „ukrywa się” nazwa znaku interpunkcyjnego. Wykreśl litery tworzące te nazwy. 

Podpowiedzi, jakiego wyrazu należy szukać, umieszczone są poniżej. Pozostałe litery utworzą hasło.  

 
1.  Z  P  N  Y  A  T  A  M  J  N  Y  I  K  K  

2.  W  Y  A  K  R  Ż  Z  D  Y  K  N  Y  I  K  

3.  P  Z  R  Z  N  E  C  I  N  A  E  K  K  I  

4.  D  W  U  N  K  R  T  O  E  P  R  E  P  K  

5.  K  U  R  N  O  K  C  P  Y  K  J  N  A  Y  

 

1. Znak umieszczany na końcu zdania pytającego.  

2. Znak interpunkcyjny w formie pionowej kreski i umieszczonej pod nią kropki, nadający poprzedzającym 

wyrazom lub zdaniu żywą treść.  

3. Znak interpunkcyjny, który rozdziela zdania, ale też znak graficzny stosowany w zapisie ułamków 

dziesiętnych, który oddziela całości od części dziesiętnych.  

4. Znak interpunkcyjny stawiany przed przytoczeniem czyichś słów lub przed wyliczeniem czegoś.  

5. Znak interpunkcyjny w kształcie okrągłej plamki lub punktu, stawiany na końcu zdań oznajmujących, a także 

po niektórych skrótach.  



ZADANIE 4. Autorka przytoczonej niżej wypowiedzi na forum internetowym postawiła znaki interpunkcyjne w 

niewłaściwych miejscach lub wcale ich nie zastosowała. To ciekawe, że osoba, która zabiera głos w sprawie 

konieczności poprawnego pisania, sama popełnia błędy! Ustal, gdzie wstawić znaki, a następnie napisz tekst 

poprawnie.  

 

Czy was nie męczy czytanie postów z błędami. Mam nadzieję że razem damy radę wyeliminować przynajmniej 

ich część z naszego forum. A po co zakładam ten temat? Głównie do dyskusji o tym że ludzie nie dbają o 

pisownię, i nie szanują języka. Nie twierdzę że nie robię błędów. Tak, popełniam je ale przynajmniej staram się 

tego nie robić. Według mnie sposób pisania świadczy o piszącym. Przyznaję się, że ja często w swoich postach 

nie używam dużych liter a czasem w pośpiechu nie oddzielam wyrazów? Pewnie myślicie że to głupstwo Ja 

uważam inaczej. Kropka i przecinek to u mnie podstawa a po to mam opcję „zmień” żeby po wysłaniu posta 

przeczytać go jeszcze raz, i poprawić ewentualne błędy. Pojedynczych literówek nigdy się nie czepiałam bo 

wiem, że się zdarzają. Ludzie, piszcie wolniej, albo czytajcie swoje teksty. 

 

KARTA PRACY 7  

 ZAIMEK (RODZAJE ZAIMKÓW) TEMAT: JAKIE WYRAZY ZASTĘPUJE ZAIMEK? 

podręcznik, s. 227–229  

 

ZADANIE 1. 

 W podanych przysłowiach i powiedzeniach podkreśl zaimki. 

 a) A co po czyjej wielkości, jeśli nie ma w głowie mądrości.  

b) Chcesz się dowiedzieć całej prawdy o sobie, pokłóć się z przyjacielem.  

c) Co głupi straci, tym się mądry wzbogaci.  

d) Czego się Jaś nie nauczy, Jan nie będzie umiał.  

e) Człowiek dla drugich ma rozum, a dla siebie głupi.  

f) Gdzie moda w mowie, tam pustka w głowie.  

g) I prosię, gdy młode, to ładne. 

 h) Kto rano wstaje, temu Pan Bóg daje. 

 

ZADANIE 2. W odpowiednie miejsca wpisz podane zaimki.  

 
ZAIMEK  rzeczowny  przymiotny  liczebny  przysłowny  

 

zastępuje 

rzeczow

nik  

zastępuje  

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

...  

zastępuje  

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

zastępuje  

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

 



ZADANIE 3.  

Uzupełnij podane zdania zaimkami:  

1. zastępującymi rzeczowniki:  

a) ......................... od roku mieszka w Bielsku-Białej. 

 b) Pozwoliłam ......................... na ten wyjazd.  

c) Kiedy przyjedziesz do ......................... w odwiedziny?  

 
2. zastępującymi liczebniki:  

a) Widziałem ten film ......................... razy.  

b) Niepotrzebnie kupujesz ......................... ubrań.  

c) Wydarzyło się to ......................... miesięcy temu. 


