
                                       Drodzy Uczniowie! 

    Otrzymujecie kolejną partię materiału na ten tydzień. Mam nadzieję, 
że poradzicie sobie wyśmienicie. Jeżeli nie jesteście w stanie wykonać 
wszystkich poleceń, nie martwcie się. Po powrocie do szkoły omówimy 
zadania i naniesiemy poprawki. Temat lekcji, datę i odpowiedzi 
zapiszcie do zeszytu przedmiotowego. Możecie również odesłać skan 
arkusza z odpowiedziami 

  Jeżeli będą zadania, to tak jak do tej pory, dam Wam na ich odrobienie 
kilka dni.  

Pracę proszę przesłać na adres iwonadurajczyk@onet.pl 

                            Proszę podpisać prace! 

Poniedziałek 30.03.2020r 

Temat: Słownik frazeologiczny języka polskiego. 

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

Jak pamiętasz z lekcji! 

 



 

 

 

 

 

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

 

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

 

Przeczytaj i zapamiętaj! 



 

 
Wtorek 31.03.2020  

Temat: Z frazeologią za pan brat. 

Odpowiedz pisemnie na zadania podane na następnej stronie - 1a,b,c 
i 2a,c,d. Odpowiedzi zapisz w zeszycie przedmiotowym.                
Możesz przesłać tylko zdjęcie ! 

             Na zadanie czekam do 02.03.2020 r. 

     



 
 



 
 

 



Środa 01.04.2020 r 

Temat: W redakcji primaaprilisowej gazetki szkolnej. 

 

         1. Przeczytaj tekst „Prima aprilis” Hanny Szymanderskiej. 

 

 

 

 



 



 

 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….. 

 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….. 

 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….. 

Zadanie dla chętnych! Prześlij na adres iwonadurajczyk@onet.pl

 

……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….. 



Czwartek 02.04.2020 r. 

Temat: „Z różnych okazji” piszemy życzenia.” 

 

 

 

 

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………..................................... 

 

 



1. b) Napisz, które z okazji mają przede wszystkim charakter 
prywatny? 

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

 

Jak pamiętasz z lekcji! 

 
Uwaga! 

W życzeniach kierowanych zwłaszcza do osób bliskich warto napisać 
coś od siebie, a nie korzystać z gotowych tekstów.                        

 

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



Przeczytaj i zapamiętaj! 

 
 

 Nie zapomnij! 

1.Zapisać daty wydarzenia, a nie daty pisania życzeń. 

     Pamiętaj! 

2.Nagłówek zawiera zwrot do adresata. 

     Nie zapomnij ! 

3. Zwrotów grzecznościowych do adresata zapisać wielką literą. 

    Pamiętaj! 

4. Podpis. 

5. Po nagłówku można postawić wykrzyknik, kropkę lub przecinek. 



 

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

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

 

Zadanie domowe wyślij do 05.04.2020 r 

Możesz zrobić zdjęcie! 

 

 

 

 



Piątek 03.03.2020 r. 

Temat: Kim jestem? Kim bym była? 

 



 



 

 

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

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

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



  

Informacja wprowadzająca! 

 
 

 

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

Powodzenia!   Bądźcie samodzielni! 

 

W niedzielę – 05.04.2020 r dostaniecie  nową porcję materiału do 
opracowania. Gdyby coś było niezrozumiałego, proszę pisać. 


