
08.06.2020 

TEMAT: Jak są powiązane wyrazy w zdaniu? 

 

1. Przeczytaj z podręcznika str. 299 i 300  nową wiadomość.  

2. Przepisz do zeszytu: 

Związki wyrazowe – to połączone w różny sposób wyrazy w zdaniu, w których jeden wyraz jest 

nadrzędny – określany a drugi podrzędny – określający. 

Wyraz określający uzupełnia treść wyrazu określanego np : 

 

 

Film (jaki?) ciekawy 

Biegnie (jak?) szybko 

Aktor (jaki?) popularny 

Mieszka (gdzie?) w Warszawie 

 

 

W zdaniu można wyróżnić: 

- związek główny – związek podmiotu z orzeczeniem 

- związki poboczne – wszystkie pozostałe związki w zdaniu 

Np. Uczniowie zbliżają się do wakacji – mamy takie zdanie 

1. szukamy podmiotu i orzeczenia: 

 

Uczniowie  (kto? - podmiot)  zbliżają się (co robią ? - orzeczenie)   - jest podmiot i orzeczenie, a więc 

to związek główny 

do wakacji (do czego? – dopełnienie) – jest inna cześć zdania, a więc to związek poboczny 

 

 

3. W zeszycie ćwiczeń str. 57 wykonaj ćwiczenia 1, 2, 3, 5 str. 58 i 7 (tylko dla osób chętnych) 

 

Okreś lane 

 

okreś lające 



09.06.2020 

TEMAT: Martyna na dachu świata. 

 

1. Zapoznaj się z tematem z podręcznika str. 302 – 303. 

2. Uzupełnij notatkę brakującymi informacjami i przepisz do zeszytu: 

 

Tekst pt: „Przesunąć horyzont” dotyczy wyprawy Martyny Wojciechowskiej, znanej dziennikarki i 

podróżniczki, na najwyższy szczyt w ______________________ - Mount ______________________, 

Położony na granicy dwóch krajów ___________________ i ______________________________ 

Wysokość szczytu wynosi _________________________. Wyprawa zakończona sukcesem odbyła się  

___________________roku, a tym samym Martyna udowodniła, że _________________________.  

 

DZIENNIK – to osobiste notatki autora, dokonywane codziennie, poprzedzone datami i 

zawierające informacje o miejscu powstania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10.06.2020 

15.06.2020 

TEMAT: Niezwykła tajemnica zamku (2 nr lekcji). 

1. Pomyśl, które sytuacje w Twoim życiu wzbudzają strach? 

2. Jak myślisz dlaczego ludzie odczuwają lęk? Z czego to wynika? 

3. Przeczytaj z podręcznika str. 307-311 fragment powieści „Wakacje z duchami”. 

4. Przepisz do zeszytu i uzupełnij notatkę: z jakimi, innymi rzeczownikami kojarzy Ci się strach? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

5. Przepisz do zeszytu podane frazeologizmy i odszukaj ich znaczenie:  

a) paniczny strach - ……………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

b) napędzić komuś stracha - ……………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………… 

c) strach ma wielkie oczy - ……………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

6. Przyjrzyj się reprodukcji obrazu umieszczonej na str. 309. Na podstawie ilustracji odpowiedz 

pisemnie  na pytania: 

 Co wiesz na pewno? 

 Czego się domyślasz? 

 Czego jeszcze chcesz się dowiedzieć? 

STRACH 

Niepokój wywołany przez grożące 

niebezpieczeństwo lub przez rzecz 

nieznaną, która wydaje się groźna 


