
Uwaga!  

Na 18.05.2020 r. lektura “Katarynka” B. Prusa 

https://wolnelektury.pl/media/book/pdf/katarynka.pdf 

Jeżeli macie drodzy uczniowie problem z jakimś zadaniem, śmiało piszcie do mnie! Pomogę 

Wam z wielką przyjemnością        

 

11,12.05.2020 r. - poniedziałek, wtorek 

Temat: Wiem o wypowiedzeniach, że...  

Podręcznik s. 188-190.  

Dzień dobry! Moi kochani, dzisiaj lekcja związana ze zdaniami. Będziemy troszkę 

przypominać informację, które powinniście pamiętać z klasy 4.  

Zadanie 1 - Proszę przepisać do zeszytu i zapamiętać, jeżeli ktoś zapomniał.  

Zdanie oznajmujące - o czymś informuje i zakończone jest kropką.  

np. Kupiłam wczoraj mleko.  

Zdanie pytające - jest pytaniem, na które oczekuje się odpowiedzi, zakończone jest znakiem 

zapytania.  

np. Możesz pożyczyć mi książkę? 

Zdanie rozkazujące - jest poleceniem, rozkazem, wyrażeniem życzenia, prośbą. Zakończone 

jest albo kropką, albo wykrzyknikiem.  

np. Zrób obiad. Nie dotykaj tego! 

Zadanie 2 - Proszę wykonać poniższe zadania.  

 

Zadanie 2 - Proszę przepisać do zeszytu.  

Zdanie – wypowiedzenie, które zawiera orzeczenie (czasownik).  

np. Jutro spanie śnieg.  

Równoważnik zdania – wypowiedzenie, które nie zawiera orzeczenia, ale może je 

wprowadzać.  

np. Jutro śnieg.  

Zadanie 3 - Proszę wykonać poniższe zadania.  

https://wolnelektury.pl/media/book/pdf/katarynka.pdf


1. Przerób równoważniki zdań na zdania.  

• Babciu, herbatki? 

• Sałatka dla gości.  

• Porządki w pokoju.  

• W zdrowym ciele zdrowy duch.  
2. Przerób zdania na równoważniki zdań.  

• Leje deszcz.  

• Autobus się spóźnia.  

• Spacerujemy z rodziną.  

Zadanie dla chętnych na dodatkową ocenę! 

 

 

13.05.2020 r. - środa  

Temat: Wykrzyknik – znak pełen emocji.  

Podręcznik s. 191-192.  

Moi drodzy, dzisiaj troszkę interpunkcji. Pamiętacie zapewne zdanie rozkazujące, które 

często kończy się wykrzyknikiem. Dzisiaj właśnie kilka słów o wykrzykniku.  

Zadanie 1 - Proszę przepisać notatkę.  

Wykrzyknik stosujemy:  

1. Gdy chcemy wyrazić silne uczucia: zachwyt, euforię, złość, oburzenie.  

Np. Nie wierze w to, co mówisz! 

Jesteś niesamowita! 

2. Gdy chcemy zawołać kogoś, krzyczeć, wyrazić żądanie. 

Np. Oddaj mi książkę!  

Chodź na kolację! 

Witaj! Miło Cię widzieć! 

Zadanie 2 - Proszę wykonać poniższe zadania.  



 

 

14,15.05.2020 r. - czwartek, piątek  

Temat: Ortograficzne przygody z “rz” i “ż”.  

Podręcznik s. 193-195. 

Witam Was! Była gramatyka, była interpunkcja, czas na ortografię! Wiem, że często sprawia 

problemy, dlatego przez 2 dni będziecie się z nią męczyć        

Zadanie 1 - Proszę przepisać notatkę i oczywiście zapamiętać       Nie przepisujcie całego, 

tylko regułę oraz po 1 przykładzie. Myślę, że dla wielu z Was te reguły i przykłady nie są 

nowością więc tylko w ramach przypomnienia zapiszcie zasadę i przykład.  



 

Zadanie 2 - Proszę wykonać poniższe zadania, w razie problemów oczywiście skorzystać ze 

słownika.  

 

 



 

 

 

 

  

 

 


