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Drodzy Uczniowie ! 

 

Dzisiaj macie w planie  dwie lekcje języka polskiego ! Proponuję popracować z 

podręcznikiem do literatury. 

 

Na lekcjach języka polskiego omawialiśmy bajki I. Krasickiego : 

- „Przyjaciele”, 

- „Czapla, ryby i rak” 

- „Lew pokorny” 

- „Szczur i kot” 

- „Wół i mrówki” 

- „Żółw i mysz” 

- „Malarze”, 

-”Mądry i głupi” 

 

Bardzo proszę, w ramach powtórzenia, wykonać następujące zadania : 

 

Temat w podręczniku : 

Prawdziwych przyjaciół poznajemy w biedzie – Ignacy Krasicki „Przyjaciele” 

 

Jeszcze raz przeczytaj bajkę „Przyjaciele”, a następnie wykonaj zadania. 

Wykonując zadanie 1., korzystaj ze słownika,  w przypadku pozostałych zadań 

szukaj odpowiedzi w tekście bajki. 

 

Zadania wykonaj w zeszycie. 

 

Bajka „Przyjaciele” 

 

Zadanie 1. 

 

Sprawdź w słowniku znaczenia podanych poniżej słów. Zapisz znaczenie każdego 

wyrazu w zeszycie. Jeżeli nie masz w domu słownika, skorzystaj ze słownika 

dostępnego online. ( 

https://sjp.pwn.pl/szukaj/kunktatorstwo.html, 

https://sjp.pwn.pl/szukaj/marazm.html, 

https://sjp.pwn.pl/szukaj/zuchwałość.html 

https://sjp.pwn.pl/szukaj/asekuranctwo.html 

https://sjp.pwn.pl/szukaj/apatia.html 

https://sjp.pwn.pl/szukaj/hipokryzja.html 

https://sjp.pwn.pl/szukaj/arogancja.html 

 

 

Z komentarzem [nieznany1]:   

https://sjp.pwn.pl/szukaj/kunktatorstwo.html
https://sjp.pwn.pl/szukaj/marazm.html
https://sjp.pwn.pl/szukaj/zuchwałość.html
https://sjp.pwn.pl/szukaj/asekuranctwo.html
https://sjp.pwn.pl/szukaj/apatia.html
https://sjp.pwn.pl/szukaj/hipokryzja.html


 

Znajdź wyrazy, które mają znaczenie przeciwne i połącz je w pary. 

 

hipokryzja, marazm, kunktatorstwo, zuchwałość, obłuda, arogancja, 

asekuranctwo, apatia, arogancja 

  

Wzór: egoizm – altruizm 
 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

 

 

Zadanie 2.  Pracuj z tekstem utworu „Przyjaciele” 

 

Określ, kto w ten sposób odmówił zajączkowi pomocy : cielę,  koń  kozioł  owca  

wół 

Wstaw w każdą lukę odpowiednią informację wybraną spośród podanych. 

 

………… 

Teraz jestem umówiony, jałówka na mnie czeka. Zapewne pomoże ci kozioł. 

…………   

Choćbym zabrała cię stąd gdzieś na manowce, to psy dopadłyby nas i zjadłyby 

ciebie i mnie. Idź do cielęcia. 

…………… 

Jak mam cię wziąć na swój grzbiet, skoro starsi tego nie zrobili? 

…………….. 

Żal mi cię, biedactwo, ale nie mogę użyczyć ci mojego twardego grzbietu, 

cierpiałbyś niewygody. U owcy będzie ci mięciutko. 

……………… 

Niestety, ja nie mogę, ale inni na pewno przyjdą ci z pomocą. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Zadanie 3. 

Uzupełnij luki. Pracuj z tekstem utworu „Przyjaciele” 

Ten bohater bajki Igancego Krasickiego 

 

- boi się o własne życie  …………………. 

- naśladuje innych ……………………….. 

- nie może liczyć na przyjaciół ………………... 

- przedkłada własne przyjemności nad powinności wobec 

przyjaciół……………………. 

- udaje współczucie dla przyjaciela ………………………. 

- zrzuca na innych obowiązki wobec przyjaciół …………………….. 

 

Gdybyś miał jakieś pytania, chętnie na nie odpowiem. Kontakt poprzez messengera 

lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. 

 

Przyjemnej pracy ! 


