
TEMATY LEKCJI KLASA V. 

1.   Ostatnio na lekcji zdarzyło się coś niezwykłego- piszemy sprawozdanie. 

2.   Z wizytą w teatrze. 

3.   Czy zawsze piszemy wyrazy zgodnie z ich brzmieniem? 

4. 5. Scenariusz to film na papierze.(realizacja na 2 godziny lekcyjne). 

 
 
 

 TEMAT: OSTATNIO NA LEKCJI ZDARZYŁO SIĘ COŚ NIEZWYKŁEGO… – PISZEMY 

SPRAWOZDANIE. 

podręcznik: s. 269–271  

zeszyt ćwiczeń, s. 49–54  

ZADANIE 1. Dopisz wyrazy bliskoznaczne do słowa sprawozdanie.  

sprawozdanie –  

ZADANIE 2. Wśród podanych określeń podkreśl te, które charakteryzują sprawozdanie.  

obiektywny, reklamowy, szczegółowy, nudny, poetycki, rzeczowy, chaotyczny, logiczny, informacyjny, 

fantastyczny, naukowy, oparty na faktach, subiektywny, chronologiczny, niedokładny, plastyczny, krytyczny, 

pochwalny, wierny, uporządkowany, emocjonalny, fikcyjny, oficjalny, spójny, chłodny, obojętny  

ZADANIE 3. Zapisz podane określenia w odpowiednich rubrykach tabeli.  

 
bez wątpienia, z kolei, najpierw, przypuszczam, potem, wydaje mi się, jestem pewien,  

ciągle, jestem przekonana, moim zdaniem, następnie, uważam, wreszcie,  

nie ulega wątpliwości, odnoszę wrażenie, niebawem, na początku, według mnie, widocznie,  

w końcu, wkrótce, w moim przekonaniu, z całą pewnością, sądzę, na zakończenie, dochodzę do wniosku  

 
Określenia dotyczące czasu  Określenia służące do wyrażania sądów 

 

 

 

 

ZADANIE 4. Przekształć podany tekst w taki sposób, aby sprawozdanie było barwniejsze i wyrażało twoją 

ocenę – pozytywną lub negatywną. Dodaj wyrazy oceniające i dopisz odpowiednie zakończenie. Możesz użyć 

podane wyrazy.  

 
 

uroczysty, odświętny, bez życia, urzekający, nudny, fantastyczny, nieciekawy, godny podziwu, schematyczny, 

cudowny, fascynujący, straszny, wyjątkowy, oryginalny, banalny, wspaniały, przegadany, porywający, słaby, 

powierzchowny, nadzwyczajny, nużący, bez wyrazu, fantastyczny, nadzwyczajny, niewiarygodny, niespotykany, mdły, 

ciekawy, oklepany, ekscytujący  

 

 

 

 



  Z wizytą w teatrze. 

Wyjaśnij pojęcia: 

-plakat,  

- afisz, 

-bilet, 

- pantomima, 

- tekst główny, 

- tekst poboczny. 

Zeszyt ćwiczeń s. 99-105. 

 

 

 

 
 TEMAT: CZY ZAWSZE PISZEMY WYRAZY ZGODNIE Z ICH BRZMIENIEM? 

 podręcznik, s. 272–273   
zeszyt ćwiczeń, s. 186–188  

ZADANIE 1. Wymów swobodnie całe wyrazy, a następnie podkreśl w każdym z nich głoskę, którą wymawiasz 

inaczej, niż jest zapisana. Obok każdego przykładu dopisz wyraz, który podpowiada właściwą pisownię.  

np. żabka – żabek (lub żaba)  

mrówka – ........................................................................  

książka – ..........................................................................  

bluzka – ...........................................................................  

ZADANIE 2. Zapisz ostatnią głoskę w zaznaczonych wyrazach w taki sposób, jak ją słyszysz.  

Za domem stało kilka psich bud. [...........]  

Po południu spadł grad. [...........]  

Nad Krakowem unosi się gęsty smog. [..........]  

 
A teraz dopisz do podanych słów takie wyrazy, które 
uzasadnią różnice w ich pisowni. 

Z lewej nogi spadł mi prawy but. [...........]  

Ten fotel to już stary grat. [...........]  

Nad Wawelem przeleciał wielki smok. [...........]  

 
 
 

bud – ...............                                                                       but – ................  

grad – ................                                                                     grat – ................  

smog – ................                                                                   smok – ................ 

ZADANIE 3. Co przedstawiają poniższe fotografie? Podpisz je.  

 

   



 

 

 

 

Co zauważyłeś / zauważyłaś? Czym różnią się wpisane słowa? Oczywiście, znaczeniem. Brzmią jednak podobnie. 

W tych przypadkach różnice słychać. Zaledwie dźwięczność lub bezdźwięczność pojedynczej głoski decyduje o 

właściwym odróżnieniu przez nas obu słów. 

 

 
 TEMAT: SCENARIUSZ TO FILM NA PAPIERZE… 

podręcznik: s. 274–277  

 
 Tekst literacki  Scenariusz  

Zastosowana narracja oraz wypowiedzi bohatki, jej 
myśli i refleksje.  

Miejsce opisane barwnie, szczegółowo, aby można 
je było sobie wyobrazić.  

Uwzględnia refleksje, rozważania, opisy, dygresje.  

Tylko kwestie wypowiadanie przez bohaterkę, oraz 
informacje o tym, co będzie widać i słychać w 
filmie.  

Miejsce opisane szkicowo (tylko najważniejsze 
elementy – informacja dla scenografa).  

Tylko konkretne uwagi (czas i miejsce akcji, 



Tekst rozbudowany, autor nie musiał się 
ograniczać.  

Pisany językiem obrazowym, obecność środków 
stylistycznych.  

Zapis bez wyróżnień w druku.  

wypowiedzi bohaterki).  

Tekst skrócony, scena nie może być zbyt długa.  

Pisany językiem prostym, jednoznacznym.  

W zapisie tekst główny i tekst poboczny (druk 
pochyły, czyli kursywa).  

ZADANIE  

Wyjaśnij, co oznaczają podane terminy filmowe.  

 

kadr –  

 

plan filmowy –  

 

montaż –  

 

ujęcie – 

Dla wszystkich: praca pisemna na temat: Co lepsze – książka czy film? Uzasadnij swoje 

zdanie; 


