
TEMATY LEKCJI DLA KLASY VI NA DNI 15.04-117.04 

1. Temat: Ojej! Nowa część zdania do zapamiętania-wykrzyknik. 

     Podr. s. 271-273 

ZADANIE 1. Oceń prawdziwość poniższych informacji dotyczących wykrzyknika. Zaznacz P, jeśli informacja jest 

prawdziwa, lub F – jeżeli jest fałszywa.  

Wykrzyknik to nieodmienna i 

niesamodzielna część mowy.  

P  F  

Nieodmienne części mowy zmieniają 

swą formę gramatyczną w zdaniu.  

P  F  

Wykrzyknikami mogą być niektóre 

wyrazy dźwiękonaśladowcze.  

P  F  

Wykrzyknik może uwydatniać 

uczucia.  

P  F  

Wykrzykniki często występują w 

mowie potocznej.  

P  F  

 

ZADANIE 2. Uzupełnij tabelę właściwymi przykładami.  

Wykrzykniki wyrażające emocje i 

doznania  

Wykrzykniki służące do zwracania 

się do odbiorcy  

Wykrzykniki będące zapisem 

odgłosów, dźwięków  

 

ZADANIE 3. Uzupełnij dialog wykrzyknikami.  

– .......................................!  

– .......................................!  

– Pójdziesz ze mną do sklepu?  

– Dobrze, pójdę!  

– .......................................! Czerwone światło!  

– .......................................! Nie zauważyłam.  

– .......................................! Przepraszam! Zmiana planu…  

– Co się stało?  

– Zapomniałam pieniędzy. 

ZADANIE 4. Zaznacz zestaw wyrazów, który nie zawiera wykrzyknika.  

a) pod, och, trzask  

b) bum, ale, dam  

c) aha, bzz, chlup  

d) ja, tam, co  



ZADANIE 5. Wskaż zestaw, który zawiera dwa wykrzykniki.  

a) halo, od, bęc, ty  

b) bo, lub, więc, ojej  

c) tam, wam, u, do  

d) spod, on, przy, że 

ZADANIE 6. Zapisz poprawnie zdania, w których użyto wykrzykników. Pamiętaj o znakach interpunkcyjnych.  

(aha już rozumiem)  

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

(hura wygraliśmy ten mecz)  

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

(ach tam jest naprawdę pięknie)  

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

(oj chyba powinienem iść do dentysty)  

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

ZADANIE 7. Ułóż zdania poprzedzone podanymi wykrzyknikami.  

A! 

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

Hop, hop! 

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

Ciiiiiii! 

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

O! 

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

Brrrrr! 

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

Ufff! 

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

ZADANIE 8. W podanym zdaniu nazwij części mowy.  

Ojej, twoja młodsza siostra nieuważnie przekroczyła ulicę na czerwonym świetle!  

 

 

 

2. temat: Jak partykuła może zmienić znaczenie wypowiedzi? 

  
podręcznik, s. 273–274  

 
 Podejdź do mnie.              Podejdź no do mnie!                          Podejdźże do mnie! 

 Drugie i trzecie zdanie ma mocniejszy wydźwięk, wyraża zniecierpliwienie mówiącego. Wzmocnienie to jest 

zasługą partykuły no. Partykułą wzmacniającą jest też cząstka -że. 

 

 Różnicę między partykułą -że a spójnikiem że, np. Otwórzże te drzwi. Wczoraj zauważyłem, że w parku 

ustawiono nową ściankę wspinaczkową. 

 definicja podręcznikowa, s. 273. 

ZADANIE 1. Zapisz zdania, w których dzięki poznanym partykułom  

a) wzmocnisz wypowiedź:  

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

b) zadasz zapytanie:  



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

c) zaprzeczysz:  

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

d) wyrazisz rozkaz lub życzenie:  

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

e) wyrazisz przypuszczenie:  

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

Partykuły podkreśl kolorowym mazakiem. 

ZADANIE 2. W poniższej rozsypance zaznacz pętlą partykuły.  

niech wasz ponieważ bynajmniej  

naprawdę halo troje  

twój - że tak  

hej nie czy przed bum  

zza oby swój  

szum bynajmniej mży  

niestety - by - li  

choćby 

 

 

 

 

ZADANIE 3. Wskaż zestaw, który nie zawiera partykuły.  

a) spośród, niech, pod, z  

b) ojej, albo, no, ona  

c) trach, ale, lub, ja  

d) nie, od, gdyż, oni 

ZADANIE 4. Oceń prawdziwość poniższych informacji dotyczących partykuły. Zaznacz P, jeśli informacja jest 

prawdziwa, lub F, jeżeli jest fałszywa.  

Partykuła to nieodmienna i 

niesamodzielna część mowy.  

P  F  

Partykuła może zmieniać znaczenie i 

sens wypowiedzi.  

P  F  

Dowiedziałem się, że w lesie panuje 

ogromna susza. W podanym zdaniu 

zastosowano partykułę.  

P  F  

Zróbże prędzej ten projekt! W 

podanym zdaniu zastosowano 

partykułę.  

P  F  

 

ZADANIE 5. Z ramki poniżej wybierz właściwe partykuły i wstaw je w wykropkowane miejsca w zdaniach. 

Następnie określ, jaką pełnią funkcję.  

czy • nie • by • niech • że  

funkcja partykuły  

Zrób............... wreszcie porządki w przyborach szkolnych!  

............... podejmiesz się tego zadania?  

Mógł…..… nas uprzedzić, że dziś nie przyjdzie.  

............... się spełnią wszystkie twoje marzenia.  

............... zmieniam moich poglądów.  

 



 

 

2. temat: Talenty można rozwijać lub….zakopać. 2 lekcje 

           podręcznik, s. 275–276  

 

 

Przypowieść o talentach (Mt 25,14–30)  

Czytanie ze zrozumieniem. Test  

ZADANIE 1. Które z podanych cech określają przypowieść jako gatunek literacki? Zaznacz kółkiem właściwą 

odpowiedź.  

PRZYPOWIEŚĆ  
rodzaj literacki  

A) EPIKA  B) LIRYKA  

fabuła  
A) SKOMPLIKOWANA  B) UPROSZCZONA  

miejsce i czas zdarzeń  
A) UNIWERSALNE  B) KONKRETNE  

znaczenie  
A) DOSŁOWNE I PRZENOŚNE (symboliczne)  B) TYLKO DOSŁOWNE  

ZADANIE 2. Które z poniższych cech przyporządkujesz sługom pochwalonym przez pana? Zaznacz wszystkie 

poprawne odpowiedzi.  

a) leniwi  

b) wierni  

c) odważni  

d) bierni  

e) bojaźliwi  

f) przedsiębiorczy  

ZADANIE 3. Zaznacz właściwą odpowiedź.  

Przymiotniki zestawione następująco: pracowity – leniwy, odważny – bojaźliwy to a) synonimy. b) porównania. 

c) antonimy. d) archaizmy.  

ZADANIE 4. Uzupełnij zdanie tak, aby było prawdziwe.  

Trzeci sługa wziął ofiarowany talent i 

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

Które ze zdań w tekście świadczy o tym, że twoja odpowiedź jest poprawna? Zacytuj je poniżej.  

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

 
 
ZADANIE 5. Przyjrzyj się uważnie poniższej reprodukcji. Wymień trzy elementy, które potwierdzą, że jest ona 

zobrazowaniem biblijnej Przypowieści o talentach. 



 
 

 

1………………………………………………………………………………………………………….. 

2…………………………………………………………………………………………………………. 

3…………………………………………………………………………………………………………. 

 

ZADANIE 6. Gdybyś redagował / redagowała plan wydarzeń poznanej przypowieści, jak brzmiałby pierwszy i 

ostatni punkt planu ułożonego chronologicznie? Zapisz je poniżej w postaci zdań lub równoważników zdań.  

 

Pierwszy punkt planu wydarzeń: .............................................. 

Ostatni punkt planu wydarzeń: ................................................. .  

 

 

ZADANIE 7. Napisz, jak rozumiesz pouczenie (puentę) zawarte w Przypowieści o talentach (Mt 25,14–30). 

 

 

Test wypełniony proszę przesłać na mój adres: beatabarbara@onet.eu 


