
TEMATY ZAJĘĆ KLASA VI NA DNI 27.04-30.04.2020 

1.Polowanie odegrane na rogu-połączenie poezji i muzyki. 

Podr.s.279-285. 

Praca z tekstem literackim. 

 Wyszukiwanie informacji w utworze. 

 a) Na jakim instrumencie został zagrany tytułowy koncert, przez kogo i z jakiej okazji? Odpowiedz pełnym 

zdaniem –  

b) Opisz róg myśliwski Wojskiego. Pracuj z tekstem – wykorzystaj epitety, porównania i metafory użyte przez 

Adama Mickiewicza –  

 c) Jakie dźwięki udało się wyczarować Wojskiemu na rogu? –  [np. szczekanie psów, dźwięk grany na pobudkę, 

wystrzały, wycie wilka, ryk niedźwiedzia, beczenie żubra, dźwięki raz głośne, raz ciche, powtarzane przez echo, 

śmiałe, mocne, czyste, harmonijne, tryumfalne]  

d) Wypisz z tekstu cytat dotyczący kunsztu Wojskiego –  

e) Opisz całym zdaniem reakcję słuchaczy na koncert w wykonaniu Wojskiego –  

KARTA PRACY NR 93  

1. Na jakim instrumencie został zagrany tytułowy koncert, przez kogo i z jakiej okazji? Odpowiedz pełnym 

zdaniem.  

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

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

ZADANIE 2. Opisz róg myśliwski Wojskiego. Pracuj z tekstem – wykorzystaj epitety, porównania i metafory 

użyte przez Adama Mickiewicza. Epitety wpisz na zielono, porównania na niebiesko, metafory na czarno.  



 

 

ZADANIE 3. Jakie dźwięki udało się wyczarować Wojskiemu na rogu?  

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

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

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

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

ZADANIE 4. Wypisz z tekstu cytat dotyczący kunsztu Wojskiego.  

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

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

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

 

ZADANIE 5. Odpowiedz pełnym zdaniem, jaka była reakcja słuchaczy na koncert w wykonaniu Wojskiego?  

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

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

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

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

ZADANIE 6. Od podanych rzeczowników utwórz zgrubienia.  

wilk – ...................................................................................  zamek – ...............................................................................  

słoń – ...................................................................................  brzuch – ...............................................................................  

pies – ...................................................................................  żaba – ..................................................................................  

kot – .....................................................................................  ciastko – ..............................................................................  

nos – ....................................................................................  garnek – ...............................................................................  

but – ....................................................................................  łyżka – .................................................................................  

język – .................................................................................  żarówka – ............................................................................  

palec – .................................................................................  poduszka – ..........................................................................  

zęby – ..................................................................................  miska – ...............................................................................  

chłop – .................................................................................  pan – ....................................................................................  

kapusta – .............................................................................  kluska – ...............................................................................  



ZADANIE 7. Oceń prawdziwość poniższych informacji. Zaznacz P, jeśli informacja jest prawdziwa, lub F – 

jeśli jest fałszywa.  

O zdarzeniach opisywanych we 

fragmentach Polowanie na 

niedźwiedzia i Gra Wojskiego 

opowiada Wojski.  

P  F  

Polowanie na zwierzynę, np. na 

niedźwiedzia, należało do zwyczajów 

szlacheckich.  

P  F  

Koncert na rogu zwykle kończył 

polowanie.  
P  F  

Wyrażenia takie jak: obiedwie, chor, 

garło, zeszły strzelcy to zgrubienia.  
P  F 

 

 

 

2. NA JAKIE CZĘŚĆIU DZIELĄ SIĘ WYRAZY PODCZAS ODMIANY? Temat i końcówka. 

Podr.s.286-289 

 
 Krótkie ćwiczenia praktyczne w odmianie wyrazów przez przypadki,  

 a) Odmień przez przypadki rzeczowniki, np. przyjaciel, lew, mucha itd. w lp i lm. Podają nazwę przypadka, 

pytanie oraz poprawną formę wyrazu.  

b)  ziarno (D. lm), miasto (C. lp), Anna (W. lp), Amerykanin (Ms. lm) itd.,  Podaj właściwą formę rzeczowników 

na podstawie informacji w nawiasie. 

 
 Zapisanie definicji w zeszycie. 

 
 Ćwiczenie praktyczne.  

 Pisemnie odmień rzeczownik piłkarz w lp i lm, następnie oddziel temat od końcówki i wypisz wyróżnione 

końcówki (-a, -owi,-a, -em, -u, -u; -e, -y, -om, -y, -ami, -ach, -e)  

 
 Ćwiczenie praktyczne.  

Polecenie 3. z podręcznika, s. 287.   

Wprowadzenie do zagadnienia tematu obocznego i oboczności,  polecenia 4. i 5. z podręcznika, s. 287.  

Wykorzystanie definicji podręcznikowej (temat oboczny, głoski oboczne), s. 288. 

ZADANIE 1. Odmień przez przypadki rzeczownik piłkarz w liczbie pojedynczej i mnogiej. Oddziel temat od 

końcówki. Temat i końcówki rzeczownika wypisz pod tabelą. Pisz starannie!  

Przypadek  Liczba pojedyncza  Liczba mnoga  
piłkarz  

 



ZADANIE 2.  

a) Odmień przez przypadki rzeczownik zbiór w liczbie pojedynczej i mnogiej.  

b) Oddziel kolorową kreską temat od końcówki.  

c) Pod tabelą wypisz oboczności, tematy oboczne i końcówki odmienianego rzeczownika.  

d) Pisz starannie!  

Przypadek  Liczba pojedyncza  Liczba mnoga  

ZADANIE 3. Utwórz formę dopełniacza liczby mnogiej poniższych rzeczowników. Podkreśl na kolorowo e 

ruchome.  

dopełniacz liczby mnogiej  
łyżka  

kaszka  

malowidło  

babka  

ważka  

zagadka  

kokardka  

imadło  

szczotka  

ZADANIE 4. Sprawdź siebie. Odpowiedz na poniższe pytania – wykorzystaj wiedzę zdobytą na dzisiejszej 

lekcji.  

Co to jest temat wyrazu?  

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

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

Co to jest końcówka?  

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

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

Co to jest temat oboczny?  

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

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

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

Co to jest oboczność?  

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

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

Podaj przykłady trzech rzeczowników, w którym podczas odmiany występuje e ruchome.  

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

 

 

3. PEŁNI NADZIEI PŁYNĄCEJ Z POEZJI Polonii- piszemy poprawnie zakończenia rzeczowników. 

Podr.s.290-293 

 

 

ZADANIE 1. Przeczytaj tekst i wykonaj kolejne polecenia.  

a) Podkreśl w nim rzeczowniki zakończone na -i, -ji, -ii.  

Jak dotąd, Marcin nie przeczytał narodowej epopei Pan Tadeusz, nie zna też Odysei. Z tego powodu jego 

polonista nie ma do niego sympatii i Marcinowi daleko do szczytu klasowej hierarchii. Nie może podlewać 

hortensji ani wychodzić po kredę w trakcie lekcji. Nie ma na to nadziei. Z tego powodu czasami ma wielką 

ochotę schować się w jaskini i zająć się nauką filozofii. Nie stać go jednak na bilet do Azji ani Danii, gdzie są 



większe jaskinie niż w Rosji. Jeśli ktoś przygląda się jego edukacji i pasji do czytania, to wie, że trudno 

będzie sprostać tej kalkulacji.  

Uzupełnij tabelę wyrazami z tekstu. W jakim przypadku występuje każdy z nich? Wpisz te wyrazy w 

odpowiednie rubryki. 

 

 

 

 

wyrazy 
zakończone na 

-ji  

przypadek  wyrazy 
zakończone na 

-ii  

przypadek  wyrazy 
zakończone na 

-i  
M.  M.  M.  
D.  D.  D.  
C.  C.  C.  
B.  B.  B.  
N.  N.  N.  

Ms.  Ms.  Ms.  
W.  W.  W. 

 

 

 

b) Napisz, jakich przypadków dotyczą różnice w pisowni.  

Odpowiedź: 

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

c) Napisz, jakiego rodzaju są wszystkie wyrazy.  

Odpowiedź: 

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

d) Podaj zapisane wyrazy w formie podstawowej – w mianowniku liczby pojedynczej.  

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

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

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

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

 

 

ZADANIE 2. Choć trudno to zrozumieć, to faktem jest, że coraz częściej również w mediach nie przykłada się 

wagi do poprawności językowej. Poniżej zamieszczono kilka fragmentów tekstów prasowych. W niektórych 

popełniono błędy. Wskaż, które wyrazy zapisano błędnie, a pod spodem napisz ich poprawne formy.  

Zobaczyła, w tym akcję przeciwzwiązkową mającą na celu wzrost kosztów demonstracji, 

obrzucających urzędy centralne. Związki zjadacze chleba tylko zacisnęli jeszcze bardziej zęby. 

Tymczasem wśród wszystkich podwyżek – i piszę to przy okazji Wielkiej Nocy bez żadnej ironi.  

Powrócili do stolicy bez nadzieji na awans. W rewanżu potrzebuje wygranej 1:0, ale z taką grą w 

obronienie nie ma prawa marzyć fazie grupowej. Ewentualnie w czwartej rundzie będzie na nią czekał 

rywal o wiele mocniejszy niż Austriacy. W 61. Minucie  

W stolicy Górnego śląska można się było m.in. dowiedzieć, czy używając lodu, da się rozpalić ogień, 

a w Gliwicach zainteresowani mieli okazję pouczyć się geometri za pomocą wizualizacji 3D. Atrakcje 

przygotowano też w Bielsku-Białej, Cieszynie, Rybniku i Zabrzu  



Lath urodził się w 1901 roku w Heidelbergu, ale w wieku 19 lat wyemigrował do Brazyli. Przez jakiś 

czas pracował tam w firmie córce koncernu stalowego, który wspierał.  

Prokuratura w Olsztynie realizuje czynności sprawdzające, które dotyczą prowadzenia kampani przez 

poseł Zofię S. Doniesienie w tej sprawie złożyli przeciwnicy. 

 

3-4 dwie jednostki lekcyjne. 

Promujemy język polski i polską kulturę. 

Podr.s.294-298 

Proszę w zeszycie wykonać wszystkie polecenia z podręcznika, a wcześniej przeczytać tekst. 

Proszę z tekstu wybrać najważniejszy twoim zdaniem fragment ustawy i uzasadnić swój wybór. 

Jak rozumiesz znaczenie określenia : patriotyzm konsumencki. 

Jakie miejsca, produkty, potrawy(w tym regionalne)mogłyby promować Polskę. Napisz tekst w 

dowolnej formie, ale swoje zdanie poprzyj argumentami. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


