
 Kochani, choć jeszcze w tym miesiącu nie spotkamy się na wspólnych lekcjach, to 

bardzo Was proszę, abyście wykorzystali ten czas. Poniżej załączam zestaw zadań do 

zrobienia w ramach lekcji zaplanowanej na 16.01.2021.  

Życzę Wam miłej pracy! 

 

1. Posłuchaj wiersza Jana Brzechwy – teraz już wiesz, o czym za chwilkę 

będziesz się uczyć. 

 

Poetyckie podróże do krainy wyobraźni, czyli czytanie wierszy - YouTube 

 

2. Posłuchaj wiersza pt: „Znaki przestankowe” jeszcze raz i wypisz wszystkie 

znaki interpunkcyjne, o których była mowa. 

1. ............................................. 

2. ............................................. 

3. ............................................. 

4. ............................................. 

5. ............................................. 

6. ............................................. 

7. ............................................. 

8. ............................................. 

9. ............................................. 

1o. ............................................. 

 

Czy wiesz, o ilu znakach interpunkcyjnych jest mowa w wierszu? 

 

3.  Przeczytaj teraz wiersz samodzielnie.  

Sprawdź, czy wypisałeś wszystkie znaki interpunkcyjne oraz czy zapisałeś je 

poprawnie.  

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=UygfWLeBLSM


Jan Brzechwa 

 

Znaki przestankowe 
 
Prowadziły raz rozmowę 
Różne znaki przestankowe. 
Rzekł dwukropek: „Mógłbym przysiąc, 
Że tu jest dwukropków z tysiąc, 
Bo beze mnie nie ma zdania…” 
”A bez znaku zapytania?…” 

„Też pomysły – rzekł cudzysłów. – 
Śmiać się można z tych pomysłów, 
Bo kto czytał różne wiersze, 
Wie, że mam w nich miejsce pierwsze”. 
”O, przepraszam – rzekł przecinek – 
Mógłbym wziąć to za przycinek, 
Bez przecinka nie ma zdania…” 
”A bez znaku zapytania?…” 

„Niezły komik, niezły zbytnik!” – 
Zirytował się wykrzyknik. – 
”Nie chcę chwalić się przed nikim, 
Ale jestem wykrzyknikiem!” 
Myślnik, leżąc, milczał smutnie, 
A tu średnik wdał się w kłótnię: 
”Jak ze wszystkich zdań wynika, 
Nie ma wiersza bez średnika, 
Bez średnika nie ma zdania…” 
”A bez znaku zapytania?…” 

Kropka, słysząc te hałasy, 
Sprowadziła dwa nawiasy: 
”Cni panowie, zacne panie, 
Zamykamy całe zdanie! 
Koniec! Kropka! Odpoczynek!” 
”Znów przycinek!” – 
Rzekł przecinek. 

Jan Brzechwa, Znaki przestankowe, [w:] tegoż, Wiersze, Warszawa 2015, s. 54. 

 
 
 
 



4. Dopasuj znaki interpunkcyjne do opisów. 
 
 
 
 

Gdy pokazuję w tekście cytat. 

Gdy krzyczę. 

Gdy o coś pytam. 

Gdy chcę zakończyć zdanie. 

Gdy chcę oddzielić wyrazy: ręka_noga_kolano_głowa. 

 

 

 

 

5. Czy wiesz, że w starożytnej Grecji pisano bez oddzielania słów? 

Odczytaj myśli Greków i zapisz je.  

 

WIEMŻENICNIEWIEM – Sokrates 

(w tym zdaniu użyj przecinka i kropki) 

.....................................................................................................................................

..................................................................................................................................... 

PRAWDZIWIPRZYJACIELETOCIKTÓRZYBEZINTERESOWNIEPRAGN

ĄDOBRASWOICHPRZYJACIÓŁ – Arystoteles 

(w tym zdaniu użyj przecinka i kropki) 

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

..................................................................................................................................... 

KTOMÓWISIEJEKTOSŁUCHAZBIERA - Pitagoras 

(w tym zdaniu użyj trzech przecinków i kropki) 

.....................................................................................................................................

..................................................................................................................................... 



6. Opisz dowolny przedmiot kilkoma krótkimi zdaniami. Pamiętaj o 

przecinkach.  

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

..................................................................................................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródła: 

znaki interpunkcyjne - Przemyślenia polonistki (maszuwage.pl) 

Poetyckie podróże do krainy wyobraźni, czyli czytanie wierszy - YouTube 

Zostań mistrzem interpunkcji - Epodreczniki.pl 

 


