
TEMATY LEKCYJNE NA DNI 06.04 DO 08.04 DLA KLAS V-VIII 

KLASA V 

1.Blisko natury-przygotowanie do sprawdzianu 

PODSUMOWANIE ROZDZIAŁU V BLISKO NATURY  
SPRAWDZIAN KONTROLNY NR 5 WERSJA A 

 

1. Przeczytaj uważnie tekst Poranek na Zielonym Wzgórzu zamieszczony w podręczniku 

na stronach 218–220.  

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. Tuż obok domu na Zielonym Wzgórzu      

___/1 p. 

 A. rósł fioletowy bez. 

 B. rosła wielka wiśnia. 

 C. rosły smukłe brzozy. 

 D. rosła niewielka jabłoń. 

Zadanie 2. Bezpośrednio po obu stronach dworu roztaczały się    

___/1 p. 

 A. dwa sady owocowe. 

 B. błyszczące wody jeziora. 

 C. zielone łąki pełne koniczyny. 

 D. wysokie wzgórza porośnięte sosnami. 

Zadanie 3. Zaraz po obudzeniu się Ania       

___/1 p. 

 A. umyła się i włożyła sukienkę. 

 B. wybiegła z domu i siadła na łące. 

 C. uniosła żaluzję i uklękła przy oknie. 

D. zeszła do kuchni i porozmawiała z Marylą. 

Zadanie 4. Owoce z drzewa, zdaniem Maryli, były     

___/1 p. 

 A. duże i lśniące. 

 B. piękne i soczyste. 

 C. drobne i robaczywe. 

 D. małe i niesmaczne.  

 

___________________________________________ _____________ 

Imię i nazwisko Klasa V 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zadanie 5. Zdaniem Ani dźwięk, jaki wydawał strumień, przypominał   

___/1 p. 

 A. szloch. 

 B. szum. 

 C. śpiew.  

 D. śmiech. 

 

4. Przeczytaj uważnie pozostałe polecenia i udziel poprawnych odpowiedzi.  

Zadanie 6. Do podanych wyrazów dopisz przydawki wyrażone wskazanymi częściami mowy.

___/2 p. 

skarpetki – ........................................... (przymiotnik), ........................................... (liczebnik), 

........................................... (wyrażenie przyimkowe) 

Zadanie 7. Zapisz trzy czasowniki, które nazywają dźwięki wydawane przez płynący strumień.

___/2 p. 

Podaj, jak nazywamy takie wyrazy. 

strumień: ........................................... , ........................................... , ........................................... . 

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

Zadanie 8. Określ wyobrażoną łąkę za pomocą trzech przymiotników opisujących  

___/2 p. 

i trzech przymiotników oceniających. 

łąka:  ...........................................................................................................................................................................................  

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

Zadanie 9. Chcesz poznać dalsze losy Ani i poszukujesz książki pt. Ania z Avonlea.  

___/4 p. 

Napisz ogłoszenie. 

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

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

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

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

Zadanie 10. Zapisz podane zdania w taki sposób, aby nie podawać wykonawcy czynności. 

___/2 p. 

Podczas mundialu ........................................... wiele biletów na mecze. (sprzedać) 

Szkołę ........................................... na czas remontu. (zamknąć) 

W XIX wieku ........................................... lokomotywę. (wynaleźć)  

 

 

 

 



Zadanie 11. Ułóż zdanie, w którym wystąpią dwa liczebniki z przeczeniem nie.  

___/1 p. 

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

 

 

Zadanie 12. Opisz zwierzę, z jakim Ania mogła się zetknąć podczas pobytu na wsi.  

___/10 p. 

Określ jego zachowanie i upodobania. Skorzystaj z wyobraźni. 

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

KLASA V 

2. TEMAT: W ogrodzie sztuki 

Podr. S. 251; zeszyt ćw. S. 112-114 

Wyjaśnij pojęcia: martwa natura, dziedziny sztuki, rodzaje malarstwa. Fresk, fotografia, grafika 

KLASA  

3.  TEMAT: O JAKIEJ WAŻNEJ PRAWDZIE WIARY JEST MOWA W ELEMENTARZU KSIĘDZA  

TWARDOWSKIEGO? 

 

 Materiały: 
podręcznik, s. 333  

słowniki ortograficzne  
materiały plastyczne potrzebne do wykonania pisanki wielkanocnej  

 

Wyjaśnienie związku tytułu z treścią utworu. 

 [np. dlaczego życzymy sobie: „wesołych świąt”, „wesołego jajka”, „wesołego baranka”, „wesołego śniadania”; 

dlatego że: Pan Jezus wstał z grobu żywy i jest między nami; związek tytułu z treścią: elementarz, bo jest w nim 

zawarta elementarna, podstawowa prawda wiary chrześcijan – że Chrystus zmartwychwstał]  

 Stworzenie zestawu wyrazów z trudnością ortograficzną związanych z Wielkanocą 

 

 [przykładowe wyrazy: Wielkanoc, Jezus, alleluja, święconka, straż, grób, hiacynty, krokusy, żonkile, bukszpan, 

rzeżucha, rózgi, śnieżnobiały obrus, zmartwychwstanie, krzyż, zając, wielkanocny] 

Praca domowa: – dla wszystkich:  

Zredaguj tekst życzeń wielkanocnych, które mógłbyś / mogłabyś wysłać najlepszemu koledze lub 

najlepszej koleżance;  

– dla chętnych: Zaprojektuj, a następnie wykonaj kartkę świąteczną. 

 

 

KLASA VII 

1. TEMAT 

Podsumowanie rozdziału V, karta pracy. 

2. TEMAT 

O postawach Polaków wyrażających szacunek dla ojczyzny. 

Podr. s. 266-267 

-wskaż podmiot liryczny i adresata wiersza, 



-wypisz epitety użyte w wierszu, 

-napisz pracę na temat swojej powinności wobec ojczyzny. 

3. TEMAT 

JEST TAKI STATEK, CO SIĘ ZWIE „PURPURA”, JEST TAKI PORT, CO SIĘ „POLSKA” 

ZOWIE. 
podręcznik, s. 268–270  

- przeczytaj tekst, 

-wyszukaj fragmenty opisujące okręt, 

-przypomnij sobie cech legendy, 

- ze s. 270 podręcznika (napisanie zakończenia, uwzględniającego dalsze losy Polski);  

– dla chętnych: polecenie 8. ze s. 270 podręcznika (zapisanie zasad, którymi należy się kierować wobec 

ojczyzny). 

 

 

KLASA VII 

1. TEMAT 

 SPOTKANIA ZE SZTUKĄ. W CIENIU WIEŻY BABEL. PIETER BRUEGEL, WIEŻA BABEL 

 Podr.s. 238–239  

 

1. Budujemy wieżę 

wieża:  

1. wysoka budowla (lub konstrukcja stalowa, drewniana) o niewielkiej w stosunku do wysokości 

podstawie;  

2. zestaw połączonych urządzeń elektronicznych służących do nagrywania lub odtwarzania dźwięków;  

3. figura szachowa, zwykle w kształcie wieży – budowli;  

4. instalowana na pływalniach budowla z pomostami, z których wykonuje się skoki do wody;  

5. obrotowa, opancerzona część uzbrojenia okrętu, czołgu, samochodu pancernego itp. z zamontowanymi 

w niej działami lub karabinami maszynowymi;  

6. w dawnej Polsce: więzienie mieszczące się w wysokiej, kamiennej budowli, także kara więzienia. 

Słynne wieże – budowle: w Polsce:  

• Mysia Wieża w Kruszwicy,  

• dwie wieże kościoła Mariackiego, wieża ratuszowa w Krakowie,  

• krzywa wieża w Ząbkowicach Śląskich, na świecie:  

• krzywa wieża w Pizie, • wieża Eiffla,  

• wieżowiec Empire State Building w Nowym Jorku. 

2. Biblijna opowieść o wieży Babel 

PODRĘCZNIK s. 238 

kto? –  

co? –kiedy? –  

gdzie? –  

po co? –  

z jakim skutkiem? –  

3. Z pamiętnika budowniczych PODRĘCZNIK s. 238, pol. 3., 4. 

 

4. Przenośne znaczenie opowieści 
• Wieża Babel to „pomnik ludzkiej pychy”, symbol przebrania miary przez człowieka w jego chęci 

dorównania Bogu. • Opowieść o pomieszaniu języków wyjaśnia wielość, różnorodność języków na 

świecie. • Historia zwraca uwagę na trudności w komunikowaniu się ludzi między sobą, niemożność 

porozumienia się, czego skutkiem jest rozpad więzi międzyludzkich („Już brat nie zrozumie głosu brata, 

już przyjaciel nie pojmie przyjaciela”). 

 

• w języku hebrajskim – balal, bll oznacza ‘pomieszanie, zmieszanie, zamęt’ • w języku akadyjskim 
(chaldejskim), którym posługiwano się w starożytnej Mezopotamii – bab-ili to ‘brama boga’ 

 

5. Opis obrazu Pietera Bruegla  



PODRĘCZNIK s. 238, pol. 1., 2., s. 239, pol. 5.  

  

6. Uniwersalny znak kulturowy  

PODRĘCZNIK s. 239, pol. 6. 

7. Zadanie domowe  

PODRĘCZNIK s. 239, pol. 7. 

 

 

2. TEMAT 

 W ŚWIECIE MEDIÓW. PIOTR STASIAK, CZŁOWIEK Z EKRANU (FRAGMENT) 

 s. 240–244  

 

1. Rzeczywistość ekranowa  

PODRĘCZNIK s. 240, 241 

 

2. Przeczytanie tekstu  

PODRĘCZNIK s. 240–242 – tekst artykułu 

3. Rozpoznać artykuł prasowy 

 PODRĘCZNIK s. 242–243, pol. 1., 2., 3. 

4. Plan tekstu PODRĘCZNIK s. 243, pol. 4. 

5. Między informacją a publicystyką  

PODRĘCZNIK s. 243, pol. 5. 

6. Świat – globalna wioska  

PODRĘCZNIK s. 243, pol. 7. 

7. Przed ekranem telewizora  

PODRĘCZNIK s. 243, pol. 6., 9., 10. 

8. Przygotowanie do napisania zadania domowego  

PODRĘCZNIK s. 244 

9. Zadanie domowe  

PODRĘCZNIK s. 244, pol. 11., 12. 

dla chętnych:  

PODRĘCZNIK s. 243, pol. 8. 

 

 

 

KLASA VIII 

1. TEMAT 

 Z DZIENNIKA PODRÓŻY. JULIUSZ SŁOWACKI HYMN 

 Podr.s. 198–200  

 

1. Śladami romantycznych podróżników  

PODRĘCZNIK s. 198 – tekst wstępny, s. 200, pol. 1. 

2. Tekst wiersza  

PODRĘCZNIK s. 198–199 – tekst wiersza 

hiperbola – inaczej przesadnia; zwrot stylistyczny polegający na zamierzonej przesadzie w opisie 

przedmiotu lub zjawiska (np. „morze bezbrzeżne”). peryfraza – inaczej omówienie; figura 

stylistyczna polegająca na zastąpieniu nazwy przedmiotu, osoby czy czynności przez rozbudowany 

opis lub metaforę (np. „z chińskich ziół ciągnione treści” zamiast: „herbata”). 



 

3. Pejzaże z zachodem słońca 

 PODRĘCZNIK s. 200, pol. 2., 3. 

4. Sytuacja osoby mówiącej  

PODRĘCZNIK s. 200, pol. 4., 5. 

5. W godzinie smutku  

PODRĘCZNIK s. 200, pol. 6. 

6. Liryka osobista  

PODRĘCZNIK s. 200, pol. 8. 

7. Adresat wypowiedzi  

PODRĘCZNIK s. 200, pol. 9., 10. 

8. Gatunek hymnu 

 PODRĘCZNIK s. 200, pol. 11. 

Cechy hymnu: 

 – uroczysta pieśń, 

 – utwór pochwalny sławiący bóstwo, wielkie idee, wartości,  

– apostroficzność wypowiedzi,  

– podniosły ton uzyskany środkami retorycznymi,  

– podmiot zbiorowy (w imieniu zbiorowości przemawiać może jednostka).  

Hymn Smutno mi, Boże ma regularną i kunsztowną budowę (prawie każda zwrotka zbudowana jest z 

trzech części: obraz, refleksja, refren)  

– 6 wersów w każdej zwrotce (sekstyna); 11 sylab w 4 wersach, 5 sylab w dwóch wersach (odejście 

od monotonii jedenastosylabowca pozwala lepiej oddać autentyczność przeżyć); średniówka po piątej 

sylabie; 

 rymy: ab ab cc 

9. Zadanie domowe  

PODRĘCZNIK s. 200, pol. 12.  

dla chętnych –  

PODRĘCZNIK s. 200, pol. 7. 

 

2. TEMAT 

 BO PIĘKNO NA TO JEST, BY ZACHWYCAŁO... CYPRIAN NORWID OGÓLNIKI 

 s. 201–203 

 

1. Artysta i jego dzieło  

PODRĘCZNIK s. 201 – tekst wstępny   

 

2. Człowiek, artysta  

PODRĘCZNIK s. 202–203, pol. 1., 2., 3. 

3. Znaki interpunkcyjne 

 PODRĘCZNIK s. 203, pol. 3., 4., 5. 

4. Odpowiednie dać rzeczy słowo 

 PODRĘCZNIK s. 203, pol. 7., 11. 

5. Poezja  

PODRĘCZNIK s. 203, pol. 8., 10. 



6. Zadanie domowe  

PODRĘCZNIK s. 203, pol. 6.  

dla chętnych  

– PODRĘCZNIK s. 203, pol. 9. lub 12. 


