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Klasa  VI - 11.05.20r. 

 

Temat: Co  wiemy  o  słownikach? Powtórzenie  wiadomości. 

 

1. Przeczytaj. 

 Kochani, dziś  przypomnimy  sobie, co  wiemy  na  temat  słowników, o  

których  mówiliśmy  do  tej  pory  na  lekcjach  j. polskiego. Jak  sami  

zauważyliście  na  diagnozie - pojawiło  się  tam  polecenie  związane  z  hasłem  

słownikowym. Na  egzaminie  bardzo  często  pojawiają  się polecenia  tego  

typu. 

 Przypomnę  Wam, że znamy  już  następujące  słowniki: 

- ortograficzny, 

- wyrazów  obcych  i  zwrotów  obcojęzycznych, 

- języka  polskiego, 

- frazeologiczny, 

 Powinny  być  Wam  też  znane, przynajmniej  ze  słyszenia  słowniki: 

- poprawnej  polszczyzny, 

- synonimów ( wyrazów  bliskoznacznych ) 

- terminów  literackich 

 Oczywiście  słowników  jest  wiele  więcej, ale  dzisiaj  skupimy  się  na  

najważniejszych. 

 Co  powinno  być  dla  nas  istotne  w  związku  ze  słownikami: 

- wiem, jakie  informacje  zawiera  dany  słownik - do  czego  służy, 

- jak  szukać  haseł  w  słowniku, 

- pamiętam, że  słownik  może  podawać  kilka  znaczeń  danego  wyrazu, np. 

dosłowne ( labirynt - jako  budowla ), przenośne  ( labirynt  jako  trudna  

sytuacja  bez  wyjścia ) 

 

2. Poćwicz - przejdź  teraz  do  strony  epodreczniki.pl - podam  Ci  zaraz  link  i  

wykonaj  ćwiczenia 2, 4, 8, 9  - nie  musisz  się  logować  ( nie  musisz  ich  

zapisywać  ani  mi  przesyłać ) 

 

https://epodreczniki.pl/a/u-zrodel-wiedzy/DRPtDAHMI 

 

3. Przeczytaj. Poniżej  pokażę  Ci  jakie  ćwiczenia  mogą  Cię  czekać  na  

egzaminie  w  związku  ze  słownikami. Nie  zapisuj  tych  przykładów  do  

zeszytu ( jeśli  pojawi  się  forma  zapisz - odnosić  się  ona  będzie  do  tego, jak  

zostało  zbudowane  polecenie  egzaminacyjne ) 

https://epodreczniki.pl/a/u-zrodel-wiedzy/DRPtDAHMI
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Pokój: 

1) stosunek  między  państwami, które  nie  prowadzą  ze  sobą  wojny; sytuacja, 

w  której  państwo, naród  itp. nie  jest  w  stanie  wojny. 

2) układ  o  zakończeniu  działań  wojennych  między  państwami  

prowadzącymi  wojnę, określającymi  wzajemne  stosunki  tych  państw. 

3) spokój, stan  wypływający  z  braku  trosk  i  kłopotów. 

4) część  mieszkania  lub  innego  lokalu  oddzielona  ścianami  od  innych  

pomieszczeń. 

 

-  zapisz  obok  zdań  numer  definicji  znaczenia  wyrazu  "pokój"  które  w  

nich  zastosowano. 

Pokój  temu  domowi - 1 

Lubię  czytać  we  własnym  pokoju - 4 

W  moim  sercu  zagościł  pokój - 3 

Pokój  między  zakonem  krzyżackim  i  Królestwem  Polskim  został  zawarty  

w  1411  roku - 2 

 

- Na  podstawie  hasła  dotyczącego  słowa  "pokój"  wpisz  odpowiednią  

informację. 

W  ogłoszeniu  o  sprzedaży  mieszkania  używa  się  wyrazu  "pokój"  w  

znaczeniu, które  podaje  definicja  nr - 4 


