
J. POLSKI KL. VI 22.06., 23.06. I 24.06. 

 

Temat: Graficzne znaki spójności tekstu. 

            Omówienie i poprawa testu kompetencji. 

            Podsumowanie całorocznej pracy. 

 

 

Do graficznych znaków spójności tekstu zaliczamy: 

- tytuł tekstu i śródtytuł (często wyróżnione innym rodzajem czcionki),  

- akapit (wyodrębnienie - poprzez wcięcie lub odstęp - fragmentu tekstu  

   będącego logiczną całością), 

- znaki interpunkcyjne (wskazujące granice wypowiedzeń lub ich części); to m.in.: 

* myślnik (pauza), 

* nawias, 

* dwukropek, 

* średnik. 

Dla utrwalenia istotnych, powyższych kwestii proszę o wykonanie w zeszytach ćwiczeń 

zad. 1.ab, 2., 3./114-115. Nie zapominajcie o poprawnym stosowaniu tychże znaków 

w praktyce. 

  

Test całoroczny: 

a) punktacja: 

20 -  cel 

19 -  +bdb 

18 -  bdb 

17 -  -bdb 

16 -  +db 

15 -  db 



14 -  -db 

13 -  +dst 

12-11 -  dst 

10 -  -dst 

9 -  +dop 

8-7 -  dop 

6-0 -  ndst 

Poprawne odpowiedzi: 

1.C 

2.np. niesamowity/tajemniczy 

3.BC 

4.a)Legenda o smoku wawelskim/Smocza Jama, 

  b) np. gigantyczne pająki 

5.B 

6.A 

7. Zwiedzalibyśmy Smoczą Jamę z przewodnikiem. 

8. Znaczenie dosłowne:             Znaczenie przenośne: 

   gęsty sok                                 gęsty mrok 

   samotna osoba                       samotna skała 

   słodkie lizaki                           słodkie uśmiechy  

9. Podkreślone zdania: 

Bartek poczuł chłód, gdy wszedł do groty. 

 Nie wiedział, że mieszkają tam wielkie pająki. 

10.np. Bartek wszedł do Smoczej Jamy i odłączył się od grupy.  

(zdanie złożone - dokładnie dwa orzeczenia) 

11*forma i treść: 3-0        

    *segmentacja tekstu: 1-0 

    *język: 2-0 



    *ortografia: 1-0 

    *interpunkcja: 1-0 

Najgorzej wypadło stosowanie akapitów w tworzonym tekście (zrobiło je tylko 6 osób), 

następnie w kolejności układanie zdania złożonego współrzędnie - dobrze 7 uczniów 

(podawaliście  często rozmaite przykłady wypowiedzeń złożonych wielokrotnie ) oraz 

poprawna interpunkcja - w dopuszczalnej granicy 8 piszących. 

To są obszary, na które powinniście zwrócić szczególną uwagę.  

Niektórzy muszą też pamiętać o nieprzepisywaniu wypowiedzi z internetu (plagiat). 

Na koniec bardzo proszę, aby wszyscy, którzy nie przeczytali/nie doczytali ostatnio 

omawianej lektury, sięgnęli po nią w czasie wakacji. To książka, której problematyka  

może pojawić się na egzaminie ósmoklasisty (miejcie taką świadomość). 

Bardzo dziękuję wszystkim zaangażowanym do samego końca. Pozdrawiam i życzę Wam 

miłych wakacji. p. Polak 


