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TEMAT: Przypomnienie zasad pisowni wyrazów z „ó” i „u”. (2 nr lekcji) 

 

Ó piszemy 

 gdy w innych formach tego wyrazu lub w wyrazach pokrewnych wymienia się na: "o", "a" lub 

"e" 

obóz - obozy, skrócić - skracać, szósty - sześć 

 w wyrazach zakończonych na na "-ów", "-ówka", "-ówna" 

Kraków, główka, Krukówna 

wyjątki: skuwka, wsuwka, zasuwka 

 na początku niektórych wyrazów 

ósmy, ów, ówczesny 

U piszemy 

 na początku wyrazu 

ulica, urodziny, umieć 

 na końcu wyrazu 

emu, sklepu, samolotu 

 w czasownikach zakończonych na "-uję", "-ujesz" itp. 

pilnuję, kupuję, malujesz 

 w zakończeniach rzeczowników typu "-unek", "-ulec", "-usz", "-uszek", "-uchna", "-un", "-

unka" itp. 

podarunek, hamulec, kapelusz, dzbanuszek, babunia, biegun, opiekunka 

1. Wykonaj ćwiczenia – wskaż poprawną formę odmienionego wyrazu (a, o, e). Zaznacz kolorem 

samogłoski, które uległy zmianie. 

stół - stoły 

wiózł -  



trójka - 

przyjaciółka -  

niósł -  

siódmy -  

skrót -  

mówić -  

powtórzyć –  

2. Uzupełnij „u” lub „ó”. 

 

rach...nek 

kryj...wka 

siatk...wka 

s...l 

artyk...ł 

p...szka 

kr...szyć 

ż...raw 

wyr...b 

b...telka 

złot...wka 

k...ltura 

pol...ją 

sa...na 

op...r 

l...natyk 

 

3. Utwórz zdania z podanymi wyrazami. 

krzyżówka 

 

furtka 

 

cukier 

 

pióro 

 

żarówka 

 

zwiastun 

 

opiekun 

 

warunek 

 

 

 

 

 



10.06.2020 

TEMAT: Opis krajobrazu.  

Opis krajobrazu – to dokładne przedstawienie wyglądu miejsca bezpośrednio obserwowanego lub 

utrwalonego w sztukach plastycznych (na obrazie, fotografii, rysunku). 

 

 

 

Opis krajobrazu krok po kroku: 

  

We wstępie: 

 scharakteryzuj typ krajobrazu: górski, nadmorski, miejski, nadrzeczny 

 podaj realia geograficzne: 

 położenie, 

 kraj, 

 ukształtowanie powierzchni, 

 pogodę, porę roku, 

 porę dnia. 

W rozwinięciu: 



 wskaż istotne elementy opisywanej rzeczywistości (wzniesienie, wąwóz, wydma), 

 zastosuj wyrazy określające położenie elementów krajobrazu względem siebie (na horyzoncie, na 

brzegu rzeki, wzdłuż potoku); 

 zwróć uwagę na charakterystyczne cechy opisywanych elementów: 

 roślinność (gęsta, egzotyczna); 

 zwierzęta (dzikie, leniwe, drapieżne) 

 niecodzienne zjawiska (tęcza, babie lato, zorza), 

 zwróć uwagę na barwy (żywe, wypłowiałe), 

 określ nastrój, użyj przymiotników opisujących (senny, mglisty, szary, ponury, pogodny) i 

oceniających (piękny, dostojny), 

 możesz wykorzystać czasowniki: znajduje się, widnieje, widzimy, dostrzegamy, można zauważyć, 

wyróżnia się, zwraca uwagę, przyciąga wzrok. 

W zakończeniu: 

wyraź swoją opinię o krajobrazie: 

 

Zastosuj: 

1. przymiotniki opisujące (jasnozłoty, pagórkowaty).  

2. przymiotniki oceniające (piękny, pogodny).  

3. wyrazy, które określają położenie elementów krajobrazu względem siebie:  

4. czasowniki: znajduje się, widnieje, widzimy, dostrzegamy, możemy zauważyć, wyróżnia się, 

zwraca uwagę, przyciąga wzrok. 


