
NACOBEZU – JĘZYK POLSKI 

KLASA V  

KSZTAŁCENIE JĘZYKOWE 

1. Wyjaśniam, czym jest strofa. 

2. Wiem kim jest narrator i podmiot liryczny. 

3. Wyjaśniam, czym jest akapit. 

4. Znam zasady pisowni zwrotów grzecznościowych. 

5. Wskazuję różnice pomiędzy tekstem informacyjnym a tekstem literackim. 

6. Potrafię wyodrębnić wszystkie elementy świata przedstawionego w oparciu o tekst 

literacki. 

7. Wyjaśniam, jakie wiadomości można znaleźć w encyklopedii. 

8. Omawiam budowę hasła encyklopedycznego. 

9. Wyjaśniam znaczenie symboli zastosowanych w encyklopedii. 

10. Definiuję pojęcie mitu. 

11. Znam treść mitu o stworzeniu świata, Syzyfie, Prometeuszu, Dedalu i Ikarze, 

Demeter i Persefonie.  

12. Wyjaśniam znaczenie terminów: monoteizm, politeizm, mitologia, atrybut. 

13. Opowiadam na podstawie tekstu, jak starożytni Grecy wyobrażali sobie bogów. 

14. Tłumaczę pochodzenie atrybutów poszczególnych bogów greckich. 

15. Wyjaśniam znaczenie i pochodzenie terminu prometeizm. 

16. Wyjaśniam, czym jest związek frazeologiczny. 

17. Tłumaczę znaczenie związków frazeologicznych pochodzących z mitologii greckiej. 

18. Określam, o czym opowiadają Stary Testament i Nowy Testament. 

19. Podaję definicję wyrazu błogosławieństwo. 

20. Wyjaśniam, czym jest: epitet, wyraz dźwiękonaśladowczy, ożywienie, uosobienie oraz 

określam ich funkcje.  

21. Wskazuję różnice pomiędzy wydarzeniami realistycznymi a fantastycznymi. 

22. Wyjaśniam, w jaki sposób zapisywany jest dialog w opowiadaniu. 

23. Potrafię zredagować życzenia dostosowane do okazji i adresata. 

24. Wyjaśniam, czym jest bajka i podaję jej cechy gatunkowe. 

25. Wyjaśniam, jakie alegoryczne znaczenie mogą mieć zwierzęta w bajkach. 

26. Wyjaśniam, co to jest morał i gdzie w utworze najczęściej się go umieszcza. 

27. Wymieniam zwroty rozpoczynające gratulacje, zawiadomienie i opowiadanie. 

28. Wyjaśniam, czym jest kolęda i pastorałka. 

29. Wymieniam różne rodzaje słowników. 

30. Określam, jakie informacje odnajdę w poszczególnych słownikach. 

31. Wyjaśniam, co to jest przenośnia i jaką pełni funkcje. 

32. Wyjaśniam, w jakim celu w tekstach literackich stosuje się powtórzenia. 

33. Wyjaśniam, w jakich sytuacjach nie należy używać języka potocznego. 

34. Definiuję pojęcia: ojczyzna, „mała ojczyzna”, patriotyzm. 

35. Wyjaśniam, co tworzy akcję w utworze literackim lub filmowych. 

36. Wymieniam, z jakich części składa się akcja. 

37. Wyjaśniam, jaką funkcję pełnią teksty reklamowe. 

38. Wyjaśniam, co to jest przepis. 

39. Redaguję przepis. 

40. Wymieniam elementy, jakie powinien zawierać opis krajobrazu. 



41. Wyjaśniam, co to jest motto. 

42. Wyjaśniam czym jest wywiad i w jakim celu się go przeprowadza. 

43. Wymieniam różne rodzaje filmów. 

44. Wskazuję elementy, z których składa się słuchowisko radiowe. 

45. Wyjaśniam, czym powinna charakteryzować się instrukcja. 

46. Wyjaśniam, co to jest reportaż. 

KSZTAŁCENIE JĘZYKOWE 

1. Znam zasady używania słowa przepraszam. 

2. Układam wypowiedzi z wyrazem przepraszam. 

3. Znam pojęcia: prawda i kłamstwo. 

4. Wymieniam przysłowia dotyczące prawdy i kłamstwa. 

5. Wiem, czym jest informacja, a czym komentarz. 

6. Potrafię sformułować komentarz do danej sytuacji. 

7. Wyjaśniam, czym jest odmowa. 

8. Redaguję wypowiedzi będące uprzejmymi odmowami. 

9. Wyjaśniam, co określa czasownik i na jakie pytania odpowiada. 

10. Określam czas i rodzaj czasowników. 

11. Odmieniam czasowniki przez osoby, liczby, rodzaje i czasy. 

12. Wskazuję różnicę pomiędzy osobowymi i nieosobowymi formami czasownika. 

13. Wyjaśniam, co to jest bezokolicznik. 

14. Podaję przykłady czasowników w formie nieosobowej. 

15. Przekształcam bezokoliczniki w osobową formę czasownika. 

16. Odróżniam formy czasowników w rodzaju męskoosobowym od form czasowników w 

rodzaju niemęskoosobowym. 

17. Znam zasady pisowni wyrazów z ch i h. 

18. Znam zasady pisowni cząstek -bym, -byś, -by... z czasownikami. 

19. Wyjaśniam pojęcie akcentu. 

20. Wiem, na która sylabę pada najczęściej akcent w języku polskim 

21. Wskazuję sylaby akcentowane w różnych formach czasowników. 

22. Wyjaśniam co nazywa rzeczownik i na jakie pytania odpowiada. 

23. Odróżniam rzeczowniki od innych części mowy. 

24. Określam przypadek i rodzaj podanego rzeczownika. 

25. Podaję zasadę ortograficzną, według której „rz” należy zapisywać w końcówkach 

rzeczowników rodzaju męskiego. 

26. Wyjaśniam, kiedy należy zapisać „ż” w zakończeniach rzeczowników. 

27. Tworzę rzeczowniki od czasowników. 

28. Podaję zasady pisowni nie z rzeczownikami i czasownikami. 

29. Znam zasady pisowni rzeczowników własnych i pospolitych. 

30. Znam zasady pisowni wyrazów z u i ó. 

31. Wyjaśniam, co to jest przymiotnik i przez co się odmienia. 

32. Odmieniam przymiotniki przez liczby, rodzaje i przypadki. 

33. Wyjaśniam zasadę pisowni przymiotników utworzonych od nazw własnych. 

34. Wyjaśniam, co to jest przysłówek. 

35. Wymieniam pytania, na które odpowiada przysłówek. 



36. Wyjaśniam, co to jest liczebnik i na jakie pytania odpowiada ta część mowy. 

37. Odróżniam liczebniki główne od liczebników porządkowych. 

38. Odróżniam liczebniki zbiorowe od innych typów liczebników. 

39. Wiem, jak poprawnie zapisać datę. 

40. Wskazuję różnice interpunkcyjne między różnymi sposobami zapisu dat. 

41. Wiem, co to jest zdanie. 

42. Wyjaśniam, czym jest podmiot i orzeczenie. 

43. Wskazuję w zdaniach podmiot i orzeczenie. 

44. Wymieniam elementy, z których składają się zdanie pojedyncze nierozwinięte i 

zdanie pojedyncze rozwinięte. 

45. Wyjaśniam, co to jest grupa podmiotu i grupa orzeczenia. 

46. Odróżniam zdanie od równoważnika zdania. 

47. Sporządzam wykres zdania pojedynczego. 

48. Wyjaśniam, czego określeniem jest przydawka i na jakie pytania najczęściej 

odpowiada. 

49. Znam podział wypowiedzeń ze względu na cel: zdanie oznajmujące, pytające, 

rozkazujące. 

50. Wyjaśniam, kiedy w zdaniach pojedynczych należy postawić przecinek. 

51. Wyjaśniam, czym jest dopełnienie i okolicznik. 

52. Określam funkcje dopełnienia i okolicznika oraz wymieniam pytania, na które 

odpowiadają te części zdania. 

53. Wyjaśniam czym jest zdanie złożone. 

54. Tworzę przykładowe zdania złożone. 

55. Odróżniam głoskę od litery, samogłoskę od spółgłoski. 

56. Potrafię podzielić wyraz na sylaby. 

57. Omawiam różnice między wymową głosek dźwięcznych a ich zapisem w wyrazach. 

58. Wymieniam głoski bezdźwięczne i ich dźwięczne odpowiedniki. 

59. Odróżniam głoski ustne od głosek nosowych. 

60. Wymieniam głoski ustne i nosowe. 

61. Wyjaśniam, jak wymawiane są głoski ustne, a jak – nosowe. 

62. Podaję zasady pisowni liter ę i ą w zakończeniach wyrazów. 

 

TWORZENIE WYPOWIEDZI 

Plan wydarzeń 

1. Wybieram najistotniejsze wydarzenia (informacje).  

2. Zapisuję wydarzenia w punktach. 

3. Stosuję równoważnik zdań.                                                          

List prywatny 

1. Wyjaśniam, czym jest list i w jakim celu się nim posługujemy. 

2. Redaguję list zawierający: miejscowość i datę, zwrot do adresata, treść listu 

podzieloną na wstęp, rozwinięcie i zakończenie oraz podpis. 

3. Wyjaśniam, czym jest i jaką funkcję pełni postscriptum. 

4. Poprawnie zapisuję adres. 



5. Stosuję i poprawnie zapisuję zwroty grzecznościowe. 

6. Piszę poprawnie pod względem językowym, ortograficznym, interpunkcyjnym.  

7. Stosuję akapity. 

Instrukcja / przepis 

1. Piszę nagłówek. 

2. Podaję dokładne polecenia dotyczące: sposobu wykonania czegoś lub obsługi 

jakiegoś urządzenia lub postępowania w określonych okolicznościach. 

3. Stosuję tryb rozkazujący. 

4. Zachowuję logiczny układ podawanych kolejno poleceń. 

5. Polecenia zapisuję w sposób zrozumiały dla każdego odbiorcy. 

6. Zapisuję instrukcję w punktach. 

Streszczenie 

1. Wyjaśniam, w jakim celu stosujemy streszczenie. 

2. Wymieniam elementy, jakie powinno zawierać streszczenie. 

3. Uwzględniam najważniejsze wydarzenia zachowując chronologiczny układ zdarzeń. 

4. Pamiętam, aby w streszczeniu nie zamieszczać dialogów, opisów, zbędnych 

szczegółów ani własnych komentarzy. 

5. Stosuję krótkie zdania oraz równoważniki zdań. 

Życzenia 

1. Zamieszczenie informacji odpowiadających na pytania: kto?, komu? [informacje o 

adresacie], czego?, z jakiej okazji? [życzy]. 

2. Stosuję charakterystyczne słownictwo dostosowanie do osoby adresata. 

3. Stosuję zwroty grzecznościowe. 

Zaproszenie 

1. Redaguję zaproszenie zgodne z poleceniem zawierające informacje o nadawcy, 

odbiorcy, dacie, miejscu i nazwie uroczystości.  

2. Stosuję i poprawnie zapisuję zwroty grzecznościowe.  

3. Stosuję zwroty perswazyjne. 

4. Poprawnie zapisuję datę i godzinę. 

5. W zaproszeniu zamieszczam krótką informację o programie uroczystości lub 

towarzyszących jej atrakcjach. 

6. Piszę poprawnie pod względem językowym, ortograficznym, interpunkcyjnym.  

Zawiadomienie 

1. Redaguję wypowiedź nastawioną na podanie informacji o czymś, zwracającej uwagę 

na coś. 

2. Podaję niezbędne informacje (np. terminu, miejsca, celu, ewentualnych dodatkowych 

uwag na temat sprawy, nadawcy). 

3. Dbam o właściwy układ graficzny.   

4. Piszę poprawnie pod względem językowym, ortograficznym, interpunkcyjnym.  

    


