
Zalecenia dla uczniów klasy Va 

na dni wolne od nauki szkolnej 2020r. 

5.06.2020 

JĘZYK POLSKI 

Temat: Jak napisać dedykację? 

 

Na dzisiejszej lekcji poznacie ostatnią w tym roku szkolnym formę krótkiej wypowiedzi, jaką 

jest dedykacja. 

1. Zapiszcie temat w zeszycie. 

2. Zapiszcie poniższą notatkę: 

Dedykacja to krótki tekst informujący o tym, komu ofiarowujemy prezent. Dedykacja 

powinna zawierać odpowiedzi na pytania: 

 Komu ofiarowujemy? 

 Co ofiarowujemy? 

 Z jakiej okazji? 

 Kto ofiarowuje? 

Obowiązkowo umieszczamy pod treścią dedykacji miejscowość i datę. 

3. Przeanalizujcie notatkę graficzną autorstwa p. Mai Mark – polski w rysunkach. Możecie ją 

wydrukować i wkleić do zeszytu lub przepisać. 

 



4. Zapoznajcie się z przydatnymi słowami oraz z przykładową dedykacją – podręcznik str. 

298. 

5. Wykonajcie zad. 1 str. 298 (podręcznik) – zastanówcie się, dlaczego taka forma dedykacji 

nie jest poprawna, poprawcie błędy i zapiszcie prawidłowy tekst w zeszycie. 

6. Wykonajcie zadania w zeszycie ćwiczeń – str. 135 ćw. 2, str. 136 ćw. 3,4,5 oraz ćw. 6 str. 

137. 

7. Zebrane wiadomości o krótkich formach wypowiedzi: dedykacji, życzeniach, 

podziękowaniach i przeprosinach znajdziecie na platformie epodręczniki. Możecie tam 

wykonać ćwiczenia interaktywne. https://epodreczniki.pl/a/pamietam-o-tobie/DGg9pBamI 

NICZEGO NIE WYSYŁAJCIE DO SPRAWDZENIA  

Dla tych osób, które chcą poprawić niezadowalające oceny z testów, udostępniam 

ponownie linki (poprawa może znacząco wpłynąć na wyższą ocenę końcoworoczną): 

 link do testu gramatycznego – zdanie pojedyncze i części zdania 

https://quizizz.com/join?gc=5434043 

 link do testu z „Katarynki” 

https://quizizz.com/join?gc=5139585 

Macie tylko jedną próbę. Czas na wykonanie testów: piątek 5.06. do godziny 15.00 – po 

tym czasie linki nie będą aktywne. 

PLASTYKA 
Temat: Zajęcia w plenerze 

 

Wybierz się z kocem na dwór. Zabierz ze sobą materiały plastyczne. 

Dla przyjemności wykonaj pracę: Barwne kwiaty szukając inspiracji w przyrodzie. 

Przypominam o odesłaniu prac z poprzedniego tygodnia oraz wszystkich zaległych 

 

ZAJĘCIA DODATKOWE JĘZYK ANGIELSKI 

Lesson 

Topic: Past simple regular and irregular verbs 

Zad 1 Wybierz poprawną odpowiedź 

Zad 2 Uzupełnij zdania czasownikiem z tabelki odmień go w czasie past Simple 

Zad 3 Napisz zdania w czasie past simple. 

Zad 4 Wybierz oprawną odpowiedź. 

https://elt.oup.com/student/stepsplus/lv2/unit7/?cc=pl&selLanguage=pl 

Zadania bez odsyłania. 
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