
KLASA V:
 Język polski:

 Drodzy Uczniowie, proszę o zapoznanie się z wiadomościami, sporządzenie notatek w zeszycie i 
wykonanie poleceń.

TEMAT: Wykrzyknik i partykuła.

Wyrazy w zdaniu, które zawsze zachowują taką samą formę gramatyczną, np. z, pod, czy, 
ponieważ, i, wczoraj, kiedyś, są nieodmiennymi częściami mowy. Wśród nich [oprócz poznanych 
przysłówka i przyimka] są także:

NOTATKA DO ZESZYTU:

Wykrzyknik – nieodmienna część mowy, która może wyrażać uczucia, np.: ach!, brr!, hura!, służyć
jako zawołanie, np. : hej!, hop – hop!, lub naśladować dźwięki, np.: buch!, bim – bam!, ko, ko, ko!

Partykuła – nieodmienna część mowy, która może zmieniać sens zdania [pytanie, przeczenie, 
przypuszczenie] lub wzmacniać znaczenie jakiegoś słowa lub wypowiedzenia, np.: powiedzże, 
idźże, czy idziesz?, niech idzie!
………………………………………………………………………………………………………

Bardzo proszę, jeśli dacie radę samodzielnie, wykonajcie ćw – s. 74 – 75 w zeszycie ćwiczeń.

TEMAT: Wyrazy naśladujące dźwięki.

NOTATKA DO ZESZYTU:
 Wyrazy, które naśladują dźwięki nazywamy wyrazami dźwiękonaśladowczymi, np.: wyć, 
miauczeć, siorbać, świstać, hau – hau, świergotać, stukać, bum, ćwir – ćwir.
…………………………………………………………………………………………………………

Proszę o wykonanie ćwiczeń str. 76 – 77 w zeszycie ćwiczeń.



HISTORIA: 

Proszę o zapoznanie się z treścią kolejnej lekcji w podręczniku i przepisanie notatki do zeszytu 
{ może mieć  ona formę tabelki}

TEMAT: Kryzys i odbudowa państwa polskiego.
1. Panowanie Mieszka I, Kazimierza Odnowiciela i Bolesława Śmiałego.

W 1025 r., po śmierci Bolesława Chrobrego, władzę W Polsce przejął Mieszko II – koronowany na 
króla w tym samym roku. 

NOTATKA CZĘŚĆ I: Mieszko II: - toczył walki z cesarstwem, dążył do wzmocnienia państwa i 
Kościoła, - zaatakowany przez Rusinów i Niemców, stracił: Milsko, Łużyce i Grody Czerwieńskie 
oraz władzę w państwie, którą odebrał mu brat – Bezprym, - po śmierci Bezpryma powrócił do 
kraju, ale nie odzyskał korony. 
…………………………………………………………………………………………………………
Po śmierci [w 1034} Mieszka II władzę przejął jego syn Kazimierz.

NOTATKA CZĘŚĆ II: Kazimierz Odnowiciel: - na skutek buntu możnych, który doprowadził do 
utraty Mazowsza i Pomorza Gdańskiego, książę uciekł do Niemiec, - w tym czasie na Polskę 
najechali Czesi, którzy zagarnęli: Śląsk, złupili Poznań i Gniezno, skąd zabrali relikwie św. 
Wojciecha, - dzięki pomocy cesarza książę wrócił do kraju, zdobył Wielkopolskę i Małopolskę 
[Kraków stolicą] oraz odzyskał: Mazowsze, Pomorze i Śląsk, - po tym Kazimierz przystąpił do 
odbudowy kraju, skąd jego przydomek Odnowiciel.
…………………………………………………………………………………………………………
Po śmierci Kazimierza Odnowiciela władzę przejął jego syn Bolesław.

NOTATKA CZĘŚĆ III: Bolesław Śmiały: - podejmował wiele wypraw wojennych [Czechy, Ruś –
odzyskał Grody Czerwieńskie}, - w 1076 został koronowany na króla, - stłumił bunt możnych, na 
czele którego stał biskup krakowski Stanisław, - skazał biskupa na śmierć, przez co musiał w 1079 
uciekać na Węgry, gdzie zmarł.

Życzę zdrowia, Izabela Macheta – Kornaś


