
Klasa V
04.05.2020
Temat: Jaki był stosunek Jerzego do własnej twórczości.

Na dzisiejszej lekcji obejrzyj film Kornela Makuszyńskiego „ Szaleństwa Panny 
Ewy”. Film jest dostępny na VOD Telewizja Polska w 3 odcinkach. Jest to 
zabawna historia pewnej dziewczyny. Podczas oglądania zwróć uwagę na 
malarza Pana Jerzego i jego stosunek do sztuki i własnej twórczości.

05.05.20
Temat: Orzeczenie i jego rodzaje.



Orzeczenie czasownikowe może być wyrażone:
a. osobową formą czasownika, np.
Czy Ala kupi bilety? Lew upolował antylopę. W Tatrach wieje halny!
b. bezosobową formą czasownika zakończoną na -no, -to, np.
Ogłoszono wyniki wyborów. W Amazonii odkryto nieznany gatunek 
mrówek.
c. czasownikami typu trzeba, można, warto, np.
Trzeba wyruszyć rankiem. Można uzyskać rabat. Warto wybrać się w 
góry.
d. nieosobową konstrukcją z zaimkiem „się”, np.
W życiu liczy się uczciwość. Tutaj mówi się po hiszpańsku.
Orzeczenie imienne – zawsze składa się z dwóch części:

– łącznika, czyli osobowej, odmiennej formy czasownika: być, stać się,  
zostać;
Jestem chora.
Pilot samolotu był doświadczony.



Nagle wszystko stało się jasne.
– orzecznika – w tej roli mogą wystąpić różne części mowy (w 
mianowniku czy dopełniaczu, jeśli są odmienne): czyli rzeczownik, 
zaimek rzeczowny, przymiotnik, liczebnik, imiesłów przymiotnikowy 
czynny, imiesłów przymiotnikowy bierny, przysłówek i wyrażenia 
przyimkowe:

łącznik + orzecznik

Mój ojciec jest policjantem. (rzeczownik)
Dla mnie byłeś kimś wyjątkowym. (zaimek rzeczowny)
Siostra Maćka jest wyjątkowo zdolna. (przymiotnik)
Jesteś trzeci na liście najlepszych uczniów szkoły. (liczebnik)
Dorobek tego artysty jest imponujący. (imiesłów przymiotnikowy 
czynny)
Uroczysty obiad został przygotowany przez moją mamę. (imiesłów 
przymiotnikowy bierny)
Na koncercie rockowym było głośno. (przysłówek)
Ta piękna filiżanka jest z porcelany. (wyrażenie przyimkowe)

Zadanie: 
Napisz w zeszycie po 2 zdania z orzeczeniem imiennym i orzeczeniem 
czasownikowym.

06.05.20 ( 2 godziny lekcyjne)
Temat: Opisujemy pejzaż.
Co to jest pejzaż?

Pejzaż jest to malarstwo krajobrazowe, czyli malarstwo przedstawiające  
krajobraz, widok natury lub otoczenia miejskiego.



Który z pejzaży podoba ci się najbardziej?. Zamknij oczy i wyobraź  
sobie, że znajdujesz się w  którymś z tych obrazów. Jakie odczucia ci  
towarzyszą?. Który pejzaż wyraża ciepło, który zimno?. A może któryś z  
nich jest tajemniczy. Opisz jeden z dowolnych pejzaży w kilku zdaniach.  08.05.2020Temat: Czym dla podmiotu lirycznego w wierszu jest muzyka?
Przeczytaj uważnie wiersz. 
Ludwik Jerzy Kern
                       MUZYKA
Czym jest muzyka ? Nie wiem.
           Mo e po prostu niebemż
           Z nutami zamiast gwiazd.

           Mo e mostem zakl tym,ż ę
           Po którym instrumenty
           Przeprowadzaj  nas.ą



           Kiepski muzyki ucze ,ń
           Chodz  po wiecie, mrucz ,ę ś ę
           Sam nieraz nie wiem co.

           Jaki  takt, jaki  temat,ś ś
           Co , czego by  mo e nie ma,ś ć ż
           Jaki  fa -ś  si - la - do.

           Wszystko, jak raz kto  orzek ,ś ł
           Muzyczne ma pod o e,ł ż
           Nawet ksi yca blask.ęż

           Czym jest muzyka ? Nie wiem.
           Mo e po prostu niebemż
           Z nutami zamiast gwiazd.

Jaki jest twój ulubiony zespó  muzyczny? Dlaczego lubisz s ucha  ichł ł ć  
muzyki?.Napisz, jakie znaczenie  w yciu cz owieka ma muzyka?.ż ł


