
TEMATY LEKCJI KLASA VI. 

1.Podsumowanie rozdziału. 

2-3.Piszemy sprawdzian nr 6. 

4.Obieżyswiat czy domator. Oceniamy głównego bohatera książki ,,W 80 dni dookoła świata”. 

5. Dlaczego podróże pociągają ludzi? 

 

 PODSUMOWANIE ROZDZIAŁU VI DBAM O POLSKĘ SPRAWDZIAN 

KONTROLNY NR 6 

 

 1. Przeczytaj uważnie Przypowieść o talentach zamieszczoną w podręczniku na stronach 275–276.  

2. Znajdź w tekście odpowiedzi na pytania i wykonaj polecenia od 1. do 5.  

3. Przy każdym poleceniu tylko jedna odpowiedź jest poprawna. Zaznacz ją.  

 
ZADANIE 1. W końcowej części przypowieści jest mowa łącznie ___/1 p. 

A. o pięciu talentach 

B.  o ośmiu talentach.  

C. o dziesięciu talentach.  

D.  o piętnastu talentach. 

 

 ZADANIE 2. W przypowieści słowo gnuśny oznacza ___/1 p.  

A. nudny i powolny. 

 B. leniwy i ospały. 

 C. głupi i powolny. 

 D. flegmatyczny i podstępny.  

 
ZADANIE 3. Słowo talent oznacza w przypowieści m.in. ___/1 p.  

A. ofiarę złożoną Bogu.  

B. prezent otrzymany od pana.  

C. jednostkę pieniężną.  

D. cechę drugiego sługi. 



 

 ZADANIE 4. Wydarzenia opisane w przypowieści rozgrywają się ___/1 p. 

 A. podczas długich wakacji.  

B. od siewu do zbiorów.  

C. w ciągu jednego roku.  

D. między wyjazdem a powrotem pana.  

 
ZADANIE 5. Jedną z cech przypowieści jako gatunku literackiego jest ___/1 p. 

 A. styl fantasy.  

B. obecność motta.  

C. schematyczna fabuła.  

D. łączenie tekstu z rysunkiem. 

4. Przeczytaj uważnie pozostałe polecenia i udziel poprawnych odpowiedzi.  

5. Zwróć uwagę na polecenia zamknięte, ponieważ mogą zawierać opcję wielokrotnego wyboru.  

ZADANIE 6. Oceń prawdziwość podanych stwierdzeń. Wpisz literę P, jeśli zdanie jest prawdziwe, ___/3 p. lub 

F – jeśli jest fałszywe.  

A. Legenda odwołuje się tylko do wydarzeń fantastycznych.  

B. Pan Tadeusz Adama Mickiewicza jest polską powieścią. 

 C. W liście oficjalnym obowiązuje swobodne słownictwo.  

D. Ideały harcerskie nawiązują do tradycji rycerskiej i wojskowej.  

E. Hymn to podniosła pieśń, często o charakterze patriotycznym lub religijnym.  

 
ZADANIE 7. Odmień przez przypadki w liczbie pojedynczej rzeczownik kora, a następnie zaznacz ___/4 p. w 

tym wyrazie temat i końcówki. 

ZADANIE 8. Uzupełnij zdania odpowiednimi formami rzeczowników. ___/4 p.  

a) Jestem na ............................................................ (misja) w ............................................ ................ (Turcja). 

 b) Za trzy tygodnie wyjeżdżam do ............................................................ (Albania).  

c) Nie było dla niej ............................................................ (nadzieja). 



 d) Wczoraj doniesiono o wybuchu ............................................................ (epidemia).  

e) Zawsze marzyliśmy o poznaniu starożytnej ............................................................ (Troja).  

 f) W ............................................................ (głębia) duszy czuli, że on jest niewinny.  

ZADANIE 9. Przeczytaj fragment wiersza Juliusza Słowackiego W pamiętniku Zofii Bobrówny, a następnie 

wykonaj polecenia.  

a) Podaj zgrubienie zastosowane przez poetę. 

b) Podaj nazwę środka stylistycznego, który występuje w pierwszym wersie. 

c) Wypisz z wiersza przykłady dwóch zdrobnień. 

 

Juliusz Słowacki  

W pamiętniku Zofii Bobrówny  

Niechaj mię Zośka o wiersze nie prosi,  

Bo kiedy Zośka do ojczyzny wróci,  

To każdy kwiatek powie wiersze Zosi,  

Każda jej gwiazdka piosenkę zanuci.  

Nim kwiat przekwitnie, nim gwiazdeczka zleci,  

Słuchaj – bo to są najlepsi poeci.  

Gwiazdy błękitne, kwiateczki czerwone  

Będą ci całe poemata składać.  

Ja bym to samo powiedział, co one,  

Bo ja się od nich nauczyłem gadać;  

Bo tam, gdzie Ikwy srebrne fale płyną,  

Byłem ja niegdyś, jak Zośka, dzieciną. […] 

 

 

ZADANIE 10. Podkreśl partykuły w podanych zdaniach. ___/3 p.  

 
Cicho no, Tomuś! Gdzież to może być? Czy wygrałeś los na loterii? Niespełna dwunastoletni chłopiec 

wygrał ten konkurs. Oby w środę była pogoda. 

 

ZADANIE 11. Ułóż zdania z podanymi wyrazami: ach, brr. Określ, jaka to część mowy. 

 

 

ZADANIE 12. Zredaguj list oficjalny, w którym twoja klasa podziękuje dyrektorowi szkoły za pomoc ___/9 

p. w zorganizowaniu biegu poświęconego pamięci Danuty Siedzikówny. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 TEMAT: OBIEŻYŚWIAT CZY DOMATOR? OCENIAMY GŁÓWNEGO BOHATERA KSIĄŻKI W 80 

DNI DOOKOŁA ŚWIATA. 

podręcznik, s. 312–317  

 

Phileas Fogg 
 

Zaprezentuj głównego bohatera fragmentu powieści W 80 dni dookoła świata. W tym celu uzupełnij 

schemat. 

 

- w opinii służącego: 

 

 

 

 

 

 

 

-w opinii kolegów klubowych: 

 

 

 

 

 

- obraz wynikający z przebiegu zdarzeń 

 

 

 

 

Podaj synonimy i antonimy do wyrazu obieżyświat. 

 

 

- synonimy: 

 

 

- antonimy: 

 

 

Powtórzenie materiału: 

ZADANIE 1. Do podanych początków zdań dopisz dodatkowe zdania, by stworzyć zdania złożone, które będą 

logiczną całośc 

Przygotuję nowe przedstawienie szkolne: albo 

 

                                                                  , ponieważ  

 

 

                                                                  , jeśli  



                                                                       i   

 

                                                                     , które   

 

 

                                                                    , ale        

 

 

Zobacz, jak wiele różnych zdań może powstać, gdy do jednego zdania dodamy drugie. Pomyśl, co jest kluczowe. 

Co sprawia, że zdania są tak różne?  

ZADANIE 2. Ułóż zdanie złożone z rozsypanki wyrazowej:  

ryzyko Dedal , podejmował postępował a Ikar rozważnie 

ZADANIE 4. Wstaw do tekstu brakujące przecinki.  

Dzień zmierzał ku końcowi więc musieliśmy wracać do domu. Tam czekała na nas kolacja którą przygotowała 

mama. Nie było mowy żeby jeszcze wrócić na boisko. Wiedzieliśmy że zostanie już tylko czas na prysznic. 

Szliśmy i pojękiwaliśmy z żalu za kończącym się dniem. Jutro też będziemy grać albo pojedziemy nad rzekę.  

całością. 

 

 

 


