
TEMATY LEKCJI KLASA V. 

1. W jakich okolicznościach to się stało- poznajemy okolicznik. 

2. Kim jest, a kim chciałby być podmiot liryczny w wierszu Hanny Januszewskiej? 

3. 4. Czy Kaśce udało się pokonać samą siebie? 

5. Dlaczego nie należy rezygnować z marzeń? 

 

 

 

 

 
 TEMAT: W JAKICH OKOLICZNOŚCIACH TO SIĘ STAŁO – POZNAJEMY OKOLICZNIK. 

podręcznik, s. 297–299  
zeszyt ćwiczeń, s. 169–172  

 

 

ZADANIE 1. W poniższych zdaniach podkreśl wyrazy i wyrażenia, które informują o okolicznościach 

towarzyszących czynnościom. Czego dotyczą te informacje?  

a) Wróciliśmy wieczorem.  

Wyrazem wskazującym na okoliczność towarzyszącą czynności jest ........................................................... . 

Informuje on o .  

b) Zrobił to z zazdrości.  

Wyrażeniem wskazującym na okoliczność towarzyszącą czynności jest ......................................................... . 

Informuje ono o .  

c) Poszedł zadzwonić.  

Wyrazem wskazującym na okoliczność towarzyszącą czynności jest ........................................................... . 

Informuje on o .  

d) Wracaliśmy szybko.  

Wyrazem wskazującym na okoliczność towarzyszącą czynności jest ........................................................... . 

Informuje on o .  

e) Odezwij się w razie trudności.  

Wyrażeniem wskazującym na okoliczność towarzyszącą czynności jest ........................................................ . 

Informuje ono o 

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

f) Spacerowaliśmy mimo deszczu.  

Wyrażeniem wskazującym na okoliczność towarzyszącą czynności jest 

........................................................ . Informuje ono o…………………. 

 

ZADANIE 2. Rozbuduj zdania, dodając do nich okoliczniki lub dopełnienia.  

a) ....................................................... stał wazonik z kwiatami.  

b) Słyszał o tym ....................................................... .  

c) Przepisy wprowadzono ....................................................... .  

d) Nagrodę otrzymał ....................................................... .  

e) Mówili do siebie ....................................................... .  

f) Ania idzie ....................................................... do sklepu.  

g) Odwołano koncert ....................................................... .  

d) Poszła do parku ....................................................... .  

ZADANIE 3. W poniższych wypowiedzeniach pogrubionym drukiem zaznaczono dopełnienia i okoliczniki. 

Rozpoznaj, która część zdania została wskazana w danym wypowiedzeniu. Wstaw znak X w odpowiednią 

rubrykę.  



WYPOWIEDZENIE  DOPEŁNIENIE  OKOLICZNIK  
Uczestnicy wycieczki wrócili pieszo.  

Czekała na niego na przystanku.  

Przewodnik oprowadził wycieczkę po parku.  

Z lasu dobiegało wycie wilka.  

Wiedziałaś o zbiórce?  

Wczoraj dzwoniłem w tej sprawie do urzędu.  

Zapomniałem zabrać latarkę. 

 

 
 TEMAT: KIM JEST, A KIM CHCIAŁBY BYĆ PODMIOT LIRYCZNY W WIERSZU HANNY 

JANUSZEWSKIEJ? 

podręcznik, s. 300–302  

ZADANIE 1. Wyobraź sobie, że spełnią się twoje marzenia dotyczące przyszłości – zostaniesz, kim tylko 

zechcesz. Napisz, kim chciałbyś / chciałabyś zostać. Uzasadnij swój wybór. Narysuj przedmiot, który 

najbardziej kojarzy ci się ze spełnionym marzeniem.  

W przyszłości chciałbym / chciałabym zostać  

............................................................................................. ,  

ponieważ ..............................................................................  

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

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

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

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

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

ZADANIE 2. Uzupełnij tabelkę na podstawie treści wiersza.  

Co wiemy o podmiocie lirycznym w wierszu?  
RZECZYWISTOŚĆ  

Kim jest? (zajęcia, obowiązki)  
MARZENIA  

Kim chciałby być? (wygląd, zajęcia)  
...........................................................................................  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

 

 
 TEMAT: CZY KAŚCE UDAŁO SIĘ „POKONAĆ SAMĄ SIEBIE”? 

podręcznik, s. 303–309  
Praca domowa: – dla wszystkich: 8. polecenie z podręcznika; s. 309; 

 

 



 

 

 

ZADANIE 1. Czego dowiadujemy się o bohaterce opowiadania i jej otoczeniu? Pracując z tekstem, zapisuj 

odpowiednie informacje.  

Rodzina: – ........................................................................  

– brat .................................................................  

Stosunek brata do siostry:  

początkowo: – ........................................................................ – 

........................................................................ – ........................................................................ – 

........................................................................ – ........................................................................  

potem: – ........................................................................  

– ........................................................................  

– ........................................................................  

– ........................................................................  

Relacje z rówieśnikami: – .......................................................................... 

......................................................................... – .......................................................................... 

......................................................................... – .......................................................................... 

......................................................................... – .......................................................................... 

......................................................................... – .......................................................................... 

......................................................................... – .......................................................................... 

......................................................................... – .......................................................................... 

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

Czego dokonała? – ..................................................................................  

Dlaczego? – .................................................................................. 

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

Co czuła przed swoim wyczynem? – ..................................................................................  

Ulubione zajęcia, marzenia: – .................................................................................. – 

.................................................................................. – 

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

 

 

 
 TEMAT: DLACZEGO NIE NALEŻY REZYGNOWAĆ Z MARZEŃ? 

podręcznik, s. 310  
ZADANIE 1. Podpisz zdjęcia odpowiednimi nazwami ptaków, a następnie zapisz 3– 4 podstawowe 

informacje na temat każdego z nich. 



 

 
 

 

Podstawowe informacje:  
– .....................................................................................  

– .....................................................................................  

– .....................................................................................  

– .....................................................................................  

– .....................................................................................  

– .....................................................................................  

ZADANIE 2. Dokończ 2–3 razy rozpoczęte zdanie:  

 

Człowiek nie powinien rezygnować z marzeń, ponieważ (gdyż, dlatego że) ........................................... 

Człowiek nie powinien rezygnować z marzeń, ponieważ (gdyż, dlatego że) ....................................... 



Człowiek nie powinien rezygnować z marzeń, ponieważ (gdyż, dlatego że) ............................................ .  

ZADANIE 3. Wyjaśnij znaczenia podanych związków wyrazowych. Skorzystaj z dostępnych źródeł informacji.  

 

marzenie ściętej  głowy–  

 
marzyć o niebieskich migdałach – 

 
nie ma co marzyć –  

 
 Praca domowa: – dla wszystkich: 3. polecenie z podręcznika, s. 310; 


