
Język polski – klasa 5c 

Wszystkie tematy są udostępniane  przeze mnie w aplikacji padlet.com. Zachęcam do korzystania! 

Znajdziecie tam m.in. karty pracy, odpowiedzi do zadań. Możecie też na bieżąco zadawać pytania.  

Klasa 5c https://padlet.com/agnieszkasurulo/aypf8jvyrkrthmm9 

 

Temat 49 (08. 06. 2020 r.) 

Typy związków wyrazowych (wprowadzenie) 

1. Obejrzyj film wprowadzający 

https://www.youtube.com/watch?v=KgC2p4o8GrY 

Zapisz w zeszycie: 

Typy związków wyrazowych: 

Związek zgody to związek wyrazów zgodnych ze sobą pod względem formy gramatycznej, np. dawny 

obyczaj, dawnego obyczaju (zgodność pod względem przypadka, liczby i rodzaju), istniał obyczaj, 

istniały obyczaje (zgodność pod względem liczby i rodzaju). 

Związek rządu to związek, w którym człon nadrzędny wymaga od wyrazu podrzędnego określonej 

formy przypadka, np. przestrzegał / przestrzegała (kogo, czego?) obyczajów; postępowali / 

postępowały zgodnie z (kim, czy?) obyczajami; obyczaje (kogo, czego?) Greków, o (o kim, o czym?) 

obyczajach Greków. 

Związek przynależności to związek, w którym człon podrzędny łączy się z nadrzędnym tylko pod 

względem znaczenia, np. dawniej przestrzegano. 

Określ, jaki to rodzaj związku wyrazowego (zapisz w zeszycie): 

rzewnie płacze –  

groch z kapustą –  

smutny obowiązek –  

napraw pralkę –  

senna okolica –  

milczy uparcie –  

bardzo szczery -  

 

https://padlet.com/agnieszkasurulo/aypf8jvyrkrthmm9
https://www.youtube.com/watch?v=KgC2p4o8GrY


Temat 50 (09. 06. 2020 r.) 

Jak się łączą wyrazy w zdaniu – związek zgody, rządu przynależności 

1. Przypomnij sobie czym są związki składniowe (lekcja poprzednia) 

2. Zapisz w zeszycie poniższe zdanie i narysuj jego wykres (podpisz wszystkie części zdania).  

Piękna pogoda zachęciła wczoraj turystów do spacerów. 

3. Nazwij występujące w zdaniu związki wyrazowe (zapisz) 

pogoda zachęciła – związek główny 

piękna pogoda –  

zachęciła wczoraj –  

zachęciła turystów –  

zachęciła do spacerów -  

 

Temat 51 (10. 06. 2020 r.) 

Do odważnych świat należy!  

1. Przeczytaj tekst M. Nitkiewicz i P. Opaska Przez świat na rowerach w dwa lata (podręcznik str. 288) 

2. Wykonaj do zeszytu polecenie 1 i 2 ze str. 292 oraz 3 ze str. 293. 

 

Temat 52 (15. 06. 2020 r.) 

Śledztwo w nadmorskiej miejscowości (A. Bahdaj, Kapelusz za 100 tysięcy – fragm.) 

1. Przeczytaj tekst  A. Bahdaja, Kapelusz za 100 tysięcy - podręcznik str. 295 

2. Uporządkuj informacje o miejscu akcji i bohaterach. W tym celu wykonaj polecenie 2 i 4 ze str. 299. 

Informacje krótko zapisz w zeszycie.  

 

Temat 53 (19. 06. 2020 r.) 

Wydedukować, czyli… powieść detektywistyczna (A. Bahdaj, Kapelusz za 100 tysięcy – fragm.) 

1. Pracuj z tekstem przeczytanym na poprzedniej lekcji - Kapelusz za 100 tysięcy - podręcznik str. 295 

2. Uporządkuj wiedzę na temat osób, których dotyczy śledztwo. W tym celu wykonaj polecenie 4 str. 

299. 



3. Uzupełnij informacje według podanego schematu (załącznik) 

4. Zapoznaj się z definicją powieści detektywistycznej i zastanów się, jakie cechy tego typu powieści 

można znaleźć w tekście A. Bahdaja. 

 

 

 

 

 


