
                     j. polski kl.6a 18.06. L5 

Temat: Nowe zagadki w Bejgole, czyli co kryją w sobie 

słowniki? 

Słownik poprawnej polszczyzny - objaśnia nam formy gramatyczne wyrazów, które mogą 

sprawić kłopoty (np. „ta pomarańcza” a nie „ten pomarańcz”, „ta gerbera” a nie „ten gerber”, 

gimnazjum - gimnazja, gimnazjów, koc - koce). 

Słownik wyrazów bliskoznacznych - podaje nam wyrazy o podobnym znaczeniu, którymi 

możemy zastąpić inne (np. fajny - ciekawy, sympatyczny, miły, tajemnica - zagadka, sekret). 

 

Słownik frazeologiczny - objaśnia znaczenie zestawień wyrazów o znaczeniu przenośnym 

(np. „pisać coś na kolanie” - pisać niedbale, szybko, „czarna owca”, „upiec dwie pieczenie na 

jednym ogniu”, „strzec jak oka w głowie”).  

Słownik języka polskiego - objaśnia znaczenie wyrazu (np. lektura - to książka, którą trzeba 

przeczytać i omówić w szkole, ale też coś, co po prostu czytamy; detektyw - to osoba, która 

śledzi kogoś, rozwiązuje zagadki. 

.  

1.Uzupełnijcie tekst poprawnymi formami podanych w nawiasach wyrazów. 

 

Panna Wanda na pociechę kupiła kilogram ..............................( pomarańcze) 

 

Na rosole przygotowanym przez panią Gąsowską było widać liczne ...............(oko) 

 

Mama Adama nieustannie myślała o ..................................(syn) 

 

Bandyci ....................................... chorego Francuza ze schodów (zepchną 

 

2. Jaki słowami możesz zastąpić wyrazy: afront, rzezimieszek, szosa? 

Afront -  

 

Rzezimieszek -  

 

Szosa -  

 

3. Wykorzystując wiadomości z poprzedniego ćwiczenia przekształć tekst, by uniknąć 

powtarzania wyrazów.  

 

Szosą jedzie wóz. Przy szosie rosną wierzby. Szosa ta prowadzi do lasu, nieopodal którego 

rzezimieszki uwięzili Adama. Rzezimieszki zamknęli go w piwnicy. Przez szosę przechodzą 

tory kolejowe. Tą szosą harcerze codziennie przenoszą chrust z lasu na ognisko.  

 

 

 



  

4. Wyjaśnij znaczenie podanych związków frazeologicznych: „poruszyć niebo i ziemię”, „być 

w czepku urodzonym”, „burza w szklance wody”, „mieć anielską cierpliwość”.  

 

Poruszyć niebo i ziemię  

Być w czepku urodzonym   

Burza w szklance wody   

Mieć anielską cierpliwość 

 

5.W poniższych zdaniach znajdź fragmenty, które mógłbyś zastąpić związkami 

frazeologicznymi z poprzedniego ćwiczenia, a następnie je przekształć i zapisz w zeszycie.  

 

Adam zrobi wszystko, by rozwiązać zagadkę i pomóc państwu Gąsowskim.  

Zdaje sobie sprawę, że prędzej czy później pomiędzy malarzem i jego wspólnikami będzie 

wielka awantura.  

Jego mama stale powtarzała mu, że ma szczęście w życiu, ponieważ już wielokrotnie udało 

mu się uniknąć kłopotów.  

Trzeba przyznać, że pani Gąsowska jest jednak bardzo opanowana.  

6. Skorzystaj ze słownika ortograficznego i uzupełnij wyrazy „rz””ż” 

 

...eka     ja...ębina    o...ech 

...adki    ...aden ..    .epa 

 

wa...ywa    tak...e    ma...enie  

G...ego..    . le...ak 

wy...yna    po...ywienie  

uwa...ać      ksią...ka  

 

2. Ułóż w kolejności alfabetyczne wyrazy: 

lektura, tajemnica, detektyw, słownik, pamiętnik, malarz, obraz, zagadka. 

 

 

 

  

 


