
INFORMACJA ! 

Moi drodzy, jak przekazała Wam koleżanka wstępnie 1.06 zaczynamy 

omawiać „Kapelusz za sto tysięcy”. Proszę by do tego czasu lekturę 

wszyscy przeczytali.  

18.05.2020 

TEMAT: Jak kulturalnie się porozumiewać?  

1. Zapoznaj się z tematem lekcji w podręczniku str. 302-304 

2. Czy potrafisz powiedzieć kiedy mamy do czynienia z sytuacją 

oficjalną a kiedy z nieoficjalną? 

3. Czy potrafisz wskazać różnicę między językiem mówionym a 

pisanym? A może one się niczym nie różnią? 

4. Czy spotkałeś się już z pojęciem grzeczności w języku? Czy zawsze i 

do każdego grzecznie się odnosisz?  

4. Notatka 

SYTUACJA OFICJALNA SYTUACJA NIEOFICJALNA 

Stosujemy w niej oficjalną 

odmianę języka (czyli „mówimy” 

poprawną polszczyzną), staramy 

się dobierać odpowiednie słowa i 

używamy zwrotów 

grzecznościowych. Sytuacja 

oficjalna jest wtedy kiedy 

rozmawiasz z nauczycielem lub 

przełożonym 

Np. 

- wykład na uczelni 

- rozmowa kwalifikacyjna do 

pracy  

Sytuacja nieoficjalna to inaczej 

codzienne rozmowy z 

domownikami czy rówieśnikami, 

czyli wszystkie te sytuacje w 

których niespecjalnie 

zastanawiasz się nad 

poprawnością swojej wymowy, co 

oczywiście nie oznacza, że 

możesz mówić niedbale. W tej 

sytuacji używamy najczęściej 

języka potocznego – czyli bez 

pięknych fraz i wyszukanych 

zwrotów 

Np. 

- rozmowa z kolegą w szkole 

- rozmowa z mamą 

 



JĘZYK MÓWIONY JĘZYK PISANY 

- krótkie konstrukcje zdaniowe 

- dość częste powtórzenia 

- wyrazy nacechowane 

emocjonalnie (inaczej zgrubienia i 

zdrobnienia) 

- nie zawsze zastanawiamy się nad 

poprawnością tego co mówimy  

- mówienie jest bardziej naturalne 

od pisania 

- dbałość nie tylko o formę 

wypowiedzi ale i piękne 

słownictwo 

- bardziej rozbudowane zdania 

- wypowiedzi pisemne są 

zazwyczaj skończone, stanowią 

zamkniętą całość 

- pisząc mamy czas na 

zastanowienie się i korektę 

 

 

Etykieta (grzeczność) językowa – zbiór przyjętych w danej 

społeczności zasad kulturalnego porozumiewania się. 

Zad. domowe dla wszystkich: zapisz pod tematem lekcji 3 wyrazy, 

będące slangiem młodzieżowym i wyjaśnij ich znaczenie (wyrazy, 

które znasz i którymi się posługujesz w komunikacji z rówieśnikami). 

Zadanie odeślij do następnej lekcji. 

Uwaga !!!! nie używamy wulgaryzmów.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19.05.2020 

20.05.2020 

TEMAT: Co już wiemy o głoskach i sylabach?(2 nr lekcji) 

I. Przypomnij sobie znany Ci już temat o głoskach i sylabach – 

podręcznik str. 305 

II. W celu powtórzenia i przypomnienia informacji przepisz lub wklej 

do zeszytu w ramach notatki poniższe zadania i uzupełnij luki: 

 

1. Kiedy mówisz, posługujesz się ………………………………….. 

czyli najmniejszymi dźwiękami mowy. 

2. Kiedy piszesz wykorzystujesz 

…………………………………….czyli umowne znaki pisma o 

określonych kształtach. 

 

3. Uzupełnij informacje według swojej wiedzy: 

Samogłosek w języku polskim jest ………………….Wszystkie inne 

głoski to ………………….np. p, t, z. Jest ich kilka razy więcej niż 

…………………….dlatego język…………………….jest językiem 

spółgłoskowym. ……………………..to część wyrazu, którego 

ośrodkiem jest samogłoska.  

4. Uzupełnij tabelkę 

Wyraz 

 

ILOŚĆ LITER ILOŚĆ 

GŁOSEK 

ILOŚĆ 

SYLAB 

ananas    

karykatura    

nauczyciel    

kot    



 

5. Czy potrafisz starannie mówić po polsku? Sprawdź się. Przeczytaj jak 

najwyraźniej podane niżej zdania. Uwaga! Nie połam sobie języka. 

Czy trzy cytrzystki grają na cytrze? Czy druga chrzan trze, a trzecia łzy 

trze? 

Chrząszcz brzmi w trzcinie w Szczebrzeszynie, strząsa skrzydła 

z dżdżu. A trzmiel w puszczy, tuż przy Pszczynie, straszny wszczyna 

szum... 

Król Karol kupił królowej Karolinie korale koloru koralowego. 

Trzy wszy, w szwy się zaszywszy, szły w szyku po trzy wszy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21.05.2020 

TEMAT: Jak rozróżnić głoski dźwięczne i bezdźwięczne oraz ustne 

i nosowe? 

1. Przeczytaj z podręcznika nową wiadomość str. 307. 

Jeśli w wymowie nie wyczuwasz drgań w okolicach krtani  podczas 

wymawiana głosek dźwięcznych niestety musisz nauczyć się ich na 

pamięć. 

Zapamiętaj! Wszystkie samogłoski są dźwięczne.

 

Ćw. 1. Utwórz nowe wyrazy zamieniając wyróżnione głoski 

bezdźwięczne, na ich dźwięczne odpowiedniki. 

a)     pas – bas – a więc zmieniła się głoska p-b 

b)     kot - 

c)     wiec - 

d)     choć - 

e)     czemu - 

f)      buk - 



g)     falka - 

h)     sad - 

i)      zawieś - 

j)      szary – 
 

Dźwięczne Bezdźwięczne 

 

B 

D 

G 

W 

Z 

Dz 

Ż 

Ź 

DŻ 

DŹ 

P 

T 

K 

F 

S 

C 

SZ 

Ś 

CZ 

Ć 

 

 

 

2. Z zeszytu ćwiczeń wykonaj 3 dowolne ćwiczenia ze str. 66-68.  

 

 

 

 

 



22.05.2020 

TEMAT: Jak akcentować wyrazy? Jak intonować zdania? 

1.Przeczytaj w podręczniku nową wiadomość str. 310-311. 

2. Zanotuj dokładnie notatkę: 

AKCENT to nic innego jak silniejsze i głośniejsze wymówienie sylaby. 

Obecnie w języku polskim w większości wyrazów akcent jest akcentem 

stałym i pada na drugą sylabę od końca. Aby sprawdzić na którą sylabę 

pada akcent musisz głośno wymówić dany wyraz. Zawsze liczymy go 

od końca. 

Np. na-u-czy-ciel, na-u-ka 

ALE, żeby nie było za łatwo są oczywiście wyjątki: 

AKCENT PADA NA 3 SYLABĘ OD KOŃCA: 

 Rzeczowniki pochodzenia obcego zakończone na –ika, -yka 

Np. fi-zy-ka, mu-zy-ka 

 Liczebniki zakończone na –sta, -set 

Np. sie-dem-set 

 Czasowniki w 1 i 2 os. lm. cz. przeszłego 

Np. pi-sa-liś-my, jeź-dzi-liś-my 

 Czasowniki 1, 2 i 3 os. lp. i 3.os. l. mn – mające cząstkę byś, bym, by 

Np. zja-dła-bym, zje-dli-by 

 

AKCENT PADA NA 4 SYLABĘ OD KOŃCA: 

 Czasowniki w 1 i 2 os. lm. mające cząstkę byście, byśmy (a więc 

tryb przypuszczający) 

Np. zje-dli-byś-cie, wpa-dli-byś-my, zwie-dzi-li-byś-my 

3. INTONACJA to zmiana wysokości tonu w wypowiedzi, która 

zależy od intencji naszej wypowiedzi 



 Zdanie oznajmujące – Koniec szkoły. 

 Zdanie pytające – Koniec szkoły? 

 Zdanie rozkazujące – Koniec szkoły! 

Wypowiedz zgodnie z typem zdania powyższe przykłady i zobacz jak 

zmienia się ton Twojego głosu.  

4. W zeszycie ćwiczeń wykonaj ćw. 1 i 2 str 69 i ćw 7 str. 70 


