
ODPEWIEDZI DO ZADAŃ SAMODZIELNIE  WYKONYWANYCH 

W DNIACH 4. 05. – 8. 05. 2020 R. 

KLASA V 
 

Drodzy Rodzice, Kochani Uczniowie,  

mam świadomość, iż czas oczekiwania na ocenę przesłanych prac jest bardzo długi  

i może budzić zniecierpliwienie. Staram się każdą wolną chwilę poświęcić                                        

na sprawdzanie, jednak nie jestem w stanie na bieżąco zapoznawać się ze wszystkimi  

pracami nadsyłanymi przez uczniów wszystkich klas. Pragnę jednak zapewnić Was, że 

żadna praca nie pozostanie bez odpowiedzi.  

Proszę jednak o cierpliwość i zrozumienie. 

                                                                                               Pozdrawiam  

                                                                                            Urszula Majcher 

4. 05. 2020 r. 

Temat: Orzeczenie czasownikowe i imienne. Ćwiczenia utrwalające. 

 

 Zadanie 4./258-259 (podr.) ( 

(Pogrubioną czcionka zaznaczone orzeczniki w orzeczeniu imiennym) 

To przewinienie było już drugie! ( liczebnik porządkowy) 

Ależ to jest piękne …. (przymiotnik) 

Ale tu jest wesoło! (przysłówek) 

Ta sukienka jest z bawełny , a nie z lnu. (wyrażenie przyimkowe) 

Dziś stajesz się harcerzem!  (rzeczownik) 

 

 Zadanie 5./259, (podr.) 

a. Tata się zdenerwował. 

Tata jest zdenerwowany. 

Sierść lisa zrudziała. 

Sierść lisa jest ruda. 

Piotrek zawsze mówi prawdę. 

Piotrek zawsze jest prawdomówny. 

 

b. Nauczycielka sprawdziła dyktanda. 

Dyktanda zostały sprawdzone przez nauczycielkę. 

Architekt zaprojektował dom. 

Dom został zaprojektowany przez architekta. 

Uczniowie sprzątają boisko. 

Boisko jest sprzątane przez uczniów. 



W zdaniach z grupy b. podmiotem stał się obiekt wykonywanej czynności (dyktanda, 

dom, boisko), a nie wykonawca (nauczycielka, architekt, uczniowie). 

  

 Zadanie 6. /259 (podr.) 

Wyładniała. 

Wyzdrowieliśmy. 

Rozweselił się. 

Dojrzały. 

Poczerwieniało. 

 

 Zadanie 106./164 (z. ćw.) 

 

Obrazy Malczewskiego są niezwykle sugestywne. 

Przed świtem niebo stawało się coraz bardziej różowe. 

Mój prezent dla Tomka był całkiem udany. 

Nasza sąsiadka z góry jest zdolna aktorką. 

 

 Zadanie 107. /165 (z. ćw.)   

 Orzeczenia wrażone osobowa formą czasownika:  

wpadli, są, powiedział, cieszę się. 

 Orzeczenia wrażone nieosobowa formą czasownika: 

zorganizowano, zebrano. 

 Orzeczeni imienne:  

jest pozbawionych, byli zaskoczeni, stanie się łatwiejszy. 

 

 Zadanie 108. /166 (z. ćw.) 

(Np.)  

Krajobraz wyglądał jak z bajki. Na łące rosło mnóstwo kolorowych maków i chabrów. 

Nad nimi latały motyle naładowane wiosenną energią. Zajmowały się spijaniem 

nektaru kwiatowego. Wysokie łodygi traw falowały pod wpływem lekkiego wiatru. 

Przestrzeń rozświetlały promienie przedpołudniowego słońca. Po niebie leniwie 

płynęły małe, srebrzystobiałe chmurki. To było wymarzone miejsce na piknik!  

 

 

 

 

 

 

 

 



5. 05. 2020 r. (dwie jednostki lekcyjne) 

 

Temat: Jaki był stosunek Jerzego do własnej twórczości? Kornel Makuszyński 

„Szaleństwa panny Ewy” (fragm.) 

 

  

 paleta –  1. owalna płytka służąca malarzowi do rozrabiania farb podczas 

malowania; 

                 2. dobór kolorów charakterystyczny dla danego malarza  lub szkoły 

malarskiej; 

 sztalugi –  stojak z regulowaną wysokością na którym malarz umieszcza obraz 

podczas malowania; 

 szpachla –  łopatka używana przez artystów do rozcierania farb na palecie                   

i nakładanie ich na płótno; 

 płótno (dwa znaczenia): 

1. tkanina odpowiednio zagruntowana , na której maluje się obrazy; 

2. obraz namalowany na takiej tkaninie; 

      Słowo klucz: MALARZ 

 

 Zadanie 1./255. 

Miejsce wydarzeń: willa, pracownia malarza. 

Bohaterowie: Ewa, Jerzy – malarz. 

 

 Uporządkuj i zapisz wydarzenia tworzące akcję w poznanym fragmencie powieści. 

Pracuj z tekstem. 

1. Oprowadzenie Ewy po willi. 

2. Niespodziewana propozycja Jerzego. 

3. Przed drzwiami pracowni. 

4. Nagła zmiana nastroju malarza. 

5. Zdumienie Ewy. 

6. W fotelu. 

7. Pokazanie pierwszego płótna. 

8. Okrzyk zachwytu.  

9. Prezentacja kolejnych obrazów Jerzego 

10. Nagły sen Ewy. 

 

 Zadanie 2. /255 

Jerzy był bardzo dumny ze swej twórczości. Z ogromnym przejęciem i zachwytem 

prezentował obrazy. Patrzył na nie z miłością i podziwem. Był przekonany, że są 

wyjątkowe. 



Ewie bardzo podobały się obrazy Jerzego. Na widok pierwszego wydała okrzyk 

zachwytu. Była oszołomiona i zdumiona prezentowanymi dziełami. 

 Zadanie 3. /255.  

„Za każdym razem Ewa pokrzykiwała, gorąco sławiąc wschody i zachody, góry, 

lasy i wodę.” 

Głównym tematem obrazów Jerzego były krajobrazy – malował pejzaże. 

 

 

 

 

 

7. 05. 2020 r. 

 

Temat: W pracowni malarza. 

 

 Zadanie 10./256. 

czarna rozpacz – uczucie ogromnego smutku; 

białe szaleństwo – zimowe sporty, m.in. narciarstwo; 

szara rzeczywistość – zwyczajne życie, rutyna; 

czarna owca – osoba przynosząca wstyd, źle widziana w określonym środowisku; 

zielona granica – niestrzeżona część granicy, zazwyczaj zalesiona, miejsce 

nielegalnego przekraczania granicy; 

różowe okulary – optymizm, postrzeganie świata w bardzo pozytywny sposób, 

bez krytycyzmu; 

złote serce – o kimś bardzo dobrym, wrażliwym; 

szara gęś – rządzić się jak szara gęś – postępować samowolnie, nie liczyć się z 

nikim i z niczym; 

czarny humor – odmiana komizmu polegająca na uzyskiwaniu efektów 

humorystycznych  z połączenia elementów grozy i absurdu; 

złota myśl – wyjątkowo trafne, mądre wypowiedzenie, zdanie; 

niebieskie migdały – marzenia; 

 białe plamy – coś nieznanego, świadomie nieopisanego; miejsca, zdarzenia, 

zjawiska  niezbadane; 

szare komórki – intelekt, umysł, zdolności człowieka; 

błękitna krew – określenie przynależności do arystokratycznego, szlacheckiego 

rodu; 

zielona szkoła – kilkudniowy wyjazd edukacyjno – wypoczynkowy organizowany 

przez szkołę w czasie roku szkolnego; 

 

  



 Opis pracowni malarza. 

Pracownia malarska należała do młodego malarza. W jego ocenie była ślicznym 

miejscem. Jednak zupełnie inne wrażenie miała Ewa. To, co zobaczyła, zupełnie ją 

zaskoczyło. 

Pracownia mieściła się w niewielkiej, ale uroczej willi, na poddaszu, gdzie 

wchodziło się po bardzo stromych schodach. Było to małe pomieszczenie z jedną 

ścianą całą ze szkła. Panował tu wielki nieporządek niczym w stajni Augiasza. Na 

środku stała wielka skrzynia, a na niej stary, troch e zdezelowany fotel. Wszędzie 

znajdowały się obrazy: na ścianach, pod ścianami, za drzwiami, we wszystkich 

kątach. Panowała tak wielka ciasnota, że poruszanie się sprawiało wiele trudności. 

W powietrzu unosiła się ostra woń terpentyny, farb i oleju.  

Na mnie pracownia Jerzego zrobiła bardzo pozytywne wrażenie. Myślę, że ten 

artystyczny nieład nadawał temu miejscu niepowtarzalny urok.   

 

8. 05. 2020 r. 

 

Temat: Opisujemy pejzaż. 

 

 Zdanie 4. /261 

Porównania:  

„skręcona jakby w bólu”,  

„gałązki spływały ku dołowi jak struny”, 

„Listki zaznaczone tak delikatnie, jakby tylko muśnięciem”, 

„płótno było srebrzyste, jak gdyby światło z niewidzialnego lało się księżyca”  

 

 

  

 


