
TEMATY LEKCJI KLASA VI. 

1.Dziecko i dzieciństwo- czym się różnią rzeczowniki konkretne od rzeczowników abstrakcyjnych? 

2-3. Znamy już wszystkie części mowy. 

4. Kto chce być wewnątrz zdarzeń, a kto woli być widzem? 

5-6. Bohaterowie na tropach przygody. 

1.Dziecko i dzieciństwo- czym się różnią rzeczowniki konkretne od rzeczowników 

abstrakcyjnych? 

podręcznik, s. 319–320  

Rzeczowniki, które nazywają to, co w otoczeniu można rozpoznać za pomocą różnych 

zmysłów, nazywamy rzeczownikami konkretnymi. Rzeczowniki abstrakcyjne to takie, 

które nazywają zjawiska i pojęcia niedostrzegalne zmysłami. 

1. Wpisz w poszczególne rubryki tabeli odpowiednie nazwy rzeczowników.  

 
Nazwy ludzi  Nazwy zwierząt  Nazwy roślin  Nazwy 

przedmiotów  
Nazwy zjawisk 

przyrody  

 

 

 

 

2. Podkreśl w tekście rzeczowniki. Określ formę pięciu z nich.  

 

Zbliżał się wieczór. Słońce stało jeszcze dość wysoko, ale przetoczyło się już na stronę jeziora. Słonawe jego 

wody poczynały lśnić złotem i drgać odblaskami pawich piór. Po arabskim brzegu ciągnęła się, jak okiem 

sięgnąć, płowa piaszczysta pustynia – głucha, złowroga, martwa. Między szklanym, jakby obumarłym niebem a 

bezmiarem pomarszczonych piasków nie było śladu żywej istoty.  

 
                                                                         Henryk Sienkiewicz, W pustyni i w puszczy (fragment), wolnelektury.pl 

 

3. W podanym zdaniu podkreśl rzeczowniki i określ, jaką pełnią funkcję.  

 
W głowie jej przyjaciela kłębią się pytania o drogę i warunki życia w Krakowie. 

 

4. Wśród podanych rzeczowników podkreśl tylko te, które są nazwami tego, co można rozpoznać zmysłami.  



Gdańsk, zło, biurko, charyzma, stanowczość, trzewiki, łóżko, boa, dzieciństwo, Anna, okienko, łyżwiarka, 

milczenie, honor, wujek, grzeczność, dziecko, tęsknota 

 

 

5. Od podanych części mowy utwórz rzeczowniki abstrakcyjne.  

 
a) przymiotniki: dobry, cierpliwy, chłodny, odpowiedzialny  

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

b) czasowniki: upierać się, milczeć, kłamać, kraść  

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

c) rzeczowniki: przyjaciel, donos, bohater, wróg  

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

 

 

2-3. Znamy już wszystkie części mowy. 

podręcznik, s. 318, 320  

ZADANIE 1. Rozpoznaj, jakie części mowy tworzą każdą grupę, i zapisz jej nazwę. Jeden z wyrazów w grupie 

nie pasuje do pozostałych. Przekreśl ten wyraz.  

 

miał, kra, hola, Hala .......................................................................................... .................................................. 

piła, skała, wyła, jadła .................................................................................................... ................................... 

do, skąd, we, znad .................................................................................................................. 

i, więc, albowiem, czyj ..................................................................................................... ........................... 

 

 

ZADANIE 2. Oceń prawdziwość podanych informacji. Zaznacz P, jeśli informacja jest prawdziwa, lub F, jeśli 

jest fałszywa.  

 

Wyraz pisanie to czasownik 

nieosobowy.  

P  F  

Czasowniki dokonane informują o 

czynności, która się nie zakończyła.  

P  F  

Dobrze, lepiej i najlepiej to formy 

stopniowania prostego.  

P  F  

Pomiędzy słowami to wyrażenie 

przyimkowe.  

P  F  

Przyimek jest nieodmienną i 

samodzielną częścią mowy.  

P  F  

Piątka jest liczebnikiem 

porządkowym.  

P  F  



ZADANIE 3. Określ, czy podane zdania są poprawne. Popraw te, które zostały zapisane błędnie.  

 

a) Autobus wyprzedził samochód.  

b) Skoda jest bardziej wygodniejsza od mercedesa.  

c) Ania przyniosła do klasy swoje trzy kocięta.  

d) Paweł i Gaweł w jednym stali domu.  

e) One woleli, by rozmawiać.  

 

ZADANIE 4. Podkreśl w zdaniach wszystkie zaimki.  

 

a) Kryją się w piwnicy i tam liczą złoto.  

b) Możesz mi podać tamten kubek?  

c) Robiła to w taki sposób, że wszystko znikało z szafy.  

d) Powiedz mu, żeby wziął kilka swoich wędek.  

e) Zjadam tyle, ile mama nałoży mi na talerz. 

ZADANIE 5. Przeczytaj uważnie fragment Katarynki Bolesława Prusa, a następnie określ, które zdania są 

prawdziwe, a które – fałszywe.  

 

A że kobiety wciąż kochał, więc począł myśleć o małżeństwie. Najął nawet mieszkanie z sześciu pokojów 

złożone, urządził w nim na własny koszt posadzki, sprawił obicia, piękne meble – i szukał żony. Ale 

człowiekowi dojrzałemu trudno zrobić wybór. Ta była za młoda, a tamtą uwielbiał już zbyt długo. Trzecia miała 

wdzięki i wiek właściwy, ale nieodpowiedni temperament, a czwarta posiadała wdzięki, wiek i temperament 

należyty, ale... nie czekając na oświadczyny mecenasa wyszła za doktora...  

 

W tekście występują wyłącznie 

czasowniki w czasie przeszłym.  

P  F  

 

Można w nim znaleźć osiem 

rzeczowników w bierniku liczby 

pojedynczej.  

P  F  

Jest jeden liczebnik główny i dwa 

porządkowe.  

P  F  

W tekście jest pięć przymiotników i 

jeden przysłówek.  

P  F  

Nie ma w nim żadnej partykuły.  P  F  

 

W przytoczonym fragmencie jest 

rzeczownik własny.  

P  F  

Spójniki łączą tu tylko zdania 

współrzędnie złożone.  

P  F  

Zaimki występują w czwartym 

zdaniu.  

P  F  

 

 

 

ZADANIE 6. Niedługo wakacje. Ułóż kilka zdań z rzeczownikiem przygoda. Użyj go we wszystkich 

przypadkach. 

 

 

 



4. Kto chce być wewnątrz zdarzeń, a kto woli być widzem? 

Podr.s. 321-322 

1. Objaśnij pojęcia: 

- pytanie retoryczne: 

- antonim: 

- synonim:  

- rytm: 

- refren: 

- podmiot liryczny: 

2. Określ postawę podmiotu lirycznego na podstawie tekstu wiersza. 

3. Podaj cechy dwóch postaw wymienionych przez poetę. 

5-6 Bohaterowie na tropach przygody  

podręcznik, s. 323–328  

 

Jaki powinien być prawdziwy łowca przygód? Opisz go. Skorzystaj z zamieszczonego zdjęcia. 
 



 
 

 

 

 

 



 Wiesz już, jakie cechy ma powieść. Wskaż różnice i podobieństwa między powieścią przygodową a fanta-

styczną. 

 

Powieść przygodowa  Powieść fantastyczna  
 

 

 

 

 

Wyobraź sobie, że jesteś świadkiem dalszych przygód Tomka z Indianami. Dopisz dalszy ciąg tej historii. 

Zastosuj narrację pierwszoosobową. 

 

 


