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Temat 1: Piszemy charakterystykę pana Tomasza – bohatera „ Katarynki” Bolesława Prusa. 

1. Przypomnij sobie, jakie elementy powinna zawierać charakterystyka postaci ( 4 

główne elementy ). 

2. Wróć do zadania z ostatniej lekcji, przeczytaj jeszcze raz informacje na temat 

bohatera. 

3. Napisz samodzielnie charakterystykę pana Tomasza, odwołując się do wiedzy                      

z poprzednich lekcji. Nie korzystaj z gotowych opracowań, sam potrafisz to wykonać 

dobrze. 

Temat 2: Cechy gatunkowe utworu „ Katarynka”. 

1. Przyjrzyj się lekturze raz jeszcze , powiedz, co najbardziej Cię zainteresowało? Zapisz 

krótką wypowiedź w zeszycie. 

2. Skorzystaj z podanych stwierdzeń i sprawdź, czy utwór Bolesława Prusa jest nowelą. 

Wpisz TAK lub NIE przy podanych informacjach. Zapisz wniosek. 

 Krótki utwór. 

 Utwór pisany prozą. 

 O wydarzeniach opowiada wszechwiedzący narrator. 

 W zakończeniu występuje jeden wyraźnie wyodrębniony punkt kulminacyjny                    

( ważne, przełomowe wydarzenie ). 

 W utworze występuje niewiele postaci ( przede wszystkim główny bohater ). 

 Utwór jednowątkowy ( jeden ciąg zdarzeń, jeden problem ). 

Temat 3: Ortograficzne porządki – pisownia przeczenia nie z liczebnikami. 

1. Zapamiętaj : 

Przeczenie nie z liczebnikami piszemy rozdzielnie. 

Np.: nie jeden, ale pięć;  nie raz, ale dwa razy;  nie drugi, nie pięcioro, nie półtora. 

Wyjątek : niejeden ( czyli wielu ), nieraz ( czyli często ). 

2. Przyjrzyj się przykładom w zdaniach. 

 Niejeden z nas ma kłopoty z matematyką. 

Nie jeden, ale trzy razy przeczytałem „ Katarynkę” Bolesława Prusa. 

 Nieraz widziałem piękny zachód słońca. 

Nie raz, ale dwa razy próbowałem wykonać to zadanie. 

3. Spróbuj samodzielnie napisać podobne przykłady z zachowaniem właściwej zasady 

pisowni.  

4. Wykonaj zadanie nr 4 z podręcznika, s. 235. 

Temat 4: Jaką rolę w życiu rodziny odgrywał pies Burek? 

       1. Przygotuj ustną wypowiedź na temat psów (np.: o swoim psie –  jego pochodzeniu, 

wyglądzie, upodobaniach).  

     2. Odczytaj opowiadanie „Burek” (podręcznik, s. 227–229).  

     3. Określ elementy świata przedstawionego.  



     4. Wyjaśnij pojęcie- cytat- swoimi słowami, a następnie odczytaj objaśnienie z ramki    

Zapamiętaj! – podręcznik, s. 229. 

      5. Bohaterowie opowiadania po wejściu do domu witali się najpierw z Burkiem. Dlaczego 

tak się działo? Jakie zdanie na ten temat mieli domownicy? Przytocz odpowiednie fragmenty 

tekstu. 

 Mama: 

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

Tata: 

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

Kasia: 

.................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

Grzesiek: 

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

Temat 5: On jest zupełnie wyjątkowy, czyli jak opisać ulubione zwierzę. 

1. Wyjaśnij znaczenie „zwierzęcych” frazeologizmów. Skorzystaj z odpowiedniego 

słownika. 

 tyle co kot napłakał –  

 zjeść konia z kopytami –  

 koń by się uśmiał –  

 pierwsze koty za płoty –  

 pieskie życie –  

 czuć się jak ryba w wodzie- 

2. Dopisz co najmniej pięć wyrazów bliskoznacznych, które można by wykorzystać 

do opisu zwierzęcia, aby dać wyraz swojej do niego sympatii. Wzoruj się 

na określeniach z podręcznika- s.230, ale ich nie powtarzaj.  

3. Wykorzystaj 8 wskazówek dla opisującego zwierzę ( podręcznik , s. 231)                                   

i samodzielnie opisz swojego ulubionego zwierzaka. 


