
zestaw dla klasy 5 
 

autor materiał link materiał opis cena 

polonistka z duszą https://zlotynauczyciel.pl/downloads/%f0%9f%8c
%bb-chlopcy-z-placu-broni-%f0%9f%8c%bb-
karty-pracy-%f0%9f%8c%bb-duzo-stron/  

karty pracy - “Chłopcy z Placu Broni” 10,00 

polonistka z duszą https://zlotynauczyciel.pl/downloads/%f0%9f%8c
%9fsprawdzian-dla-klasy-5-%f0%9f%8c%9f-
mikolajek-%f0%9f%8c%9f-chlopcy-z-placu-
broni/  

sprawdzian “Chłopcy z Placu Broni” i 
“Mikołajek” 

5,00 

słowianka https://zlotynauczyciel.pl/downloads/krzyzowka-
chlopcy-z-placu-broni/  

krzyżówka “Chłopcy z Placu Broni” 1,50 

słowianka https://zlotynauczyciel.pl/downloads/tangram-
chlopcy-z-placu-broni-2/  

tangram  “Chłopcy z Placu Broni” 2,00 

polonistka przy tablicy  “Ja mam… Kto ma…?’ “Chłopcy” 3,50 

polonistka przy tablicy  taboo “Chłopcy…” 3,50 

polonistka przy tablicy  zadania na rozgrzewkę 2 prawdy 1 fałsz 1,50 

polonistka przy tablicy  “Opowieści z Narnii” - tangram 3,50 

polonistka z duszą https://zlotynauczyciel.pl/downloads/%f0%9f%a6
%81-opowiesci-z-narnii-lew-czarownica-i-stara-
szafa-%f0%9f%a6%81-karty-pracy-
%f0%9f%a6%81-duzo-stron/  

“Opowieści z Narnii” karty pracy  10,00 



autor materiał link materiał opis cena 

polonistka z duszą https://zlotynauczyciel.pl/downloads/%f0%9f%a6
%81-czytanie-ze-zrozumieniem-
%f0%9f%a6%81-opowiesci-z-narnii-
%f0%9f%a6%81-klasa-5/  

“Opowieści z Narnii” - karty do czytania ze 
zrozumieniem 

10,00 

montepolski https://zlotynauczyciel.pl/downloads/basniobor-
stacje-zadaniowe-zadania-do-lektury/  

“Baśniobór” zadania w formie stacji 3,00 

polonistka.net https://zlotynauczyciel.pl/downloads/basniobor-
4-karty-pracy-puste-i-wypelnione/  

karty pracy/graficzne notatki 7,00 

polonistka z duszą https://zlotynauczyciel.pl/downloads/%f0%9f%92
%9b-czytanie-ze-zrozumieniem-
%f0%9f%92%9b-katarynka-%f0%9f%92%9b-
klasa-5/  

czytanie ze zrozumieniem “Katarynka” 10,00 

słowianka https://zlotynauczyciel.pl/downloads/tangram-
katarynka-2/  

tangram “Katarynka” 2,00 

polonistka.net https://zlotynauczyciel.pl/downloads/katarynka-
1-karta-pusta-i-uzupelniona/  

graficzna notatk/karta pracy 2,50 

polonistka z duszą https://zlotynauczyciel.pl/downloads/powtorzenie
-wiadomosci-o-gloskach-klasa-5-cwiczenia/  

karta pracy - powtórzenie wiadomości o 
głoskach 

2,00 

polonistka z duszą https://zlotynauczyciel.pl/downloads/%f0%9f%a6
%8e-przydawka-test-a-%f0%9f%a6%8e-klasa-5/  

przydawka - test 10,00 



autor materiał link materiał opis cena 

polonistka z duszą https://zlotynauczyciel.pl/downloads/%f0%9f%90
%a0-dopelnienie-i-okolicznik-test-a-
%f0%9f%90%a0-klasa-5/  

dopełnienie i okolicznik - test 10,00 

polonistka z duszą https://zlotynauczyciel.pl/downloads/%f0%9f%a6
%81-podmiot-i-orzeczenie-test-b-
%f0%9f%a6%81-klasa-5/  

test - podmiot i orzeczenie  1,00 

polonistka z duszą https://zlotynauczyciel.pl/downloads/%f0%9f%8d
%adkarta-pracy%f0%9f%8d%adzwiazki-
wyrazowe-i-szeregi-
wyrazow%f0%9f%8d%adklasa-5/  

karta pracy - związki wyrazowe i szeregi 
wyrazów 

3,00 

polonistka z duszą https://zlotynauczyciel.pl/downloads/%f0%9f%90
%a8karta-pracy%f0%9f%90%a8wyrazy-poza-
zwiazkami-skladniowymi%f0%9f%90%a8klasa-
5/  

karta pracy - wyrazy poza związkami w 
zdaniu 

3,00 

polonistka z duszą https://zlotynauczyciel.pl/downloads/%f0%9f%a5
%9dkarty-pracy%f0%9f%a5%9dtryby-
czasownika%f0%9f%a5%9dklasa-5/  

karta pracy - tryby czasownika 4,00 

polonistka z duszą https://zlotynauczyciel.pl/downloads/%f0%9f%8d
%91karty-pracy%f0%9f%8d%91pisownia-
czastek-bym-bys-by-%f0%9f%8d%91klasa-5/  

karta pracy - pisownia cząstek -bym, -byś 4,00 

polonistka z duszą https://zlotynauczyciel.pl/downloads/%f0%9f%95
%b0-karta-pracy-%f0%9f%95%b0-nie-z-
zaimkami-i-liczebnikami-%f0%9f%95%b0-klasa-
5/  

karta pracy - pisownia “nie” z zaimkami i 
liczebnikami 

5,00 



autor materiał link materiał opis cena 

polonistka.net https://zlotynauczyciel.pl/downloads/mitologia-8-
kart-pustych-i-uzupelnionych/  

graficzne notatki, karty pracy 12,00 

polonistka przy tablicy  tangram ortografia ż-rz 3,50 

polonistka przy tablicy  tangram środki stylistyczne 3,50 

montepolski https://zlotynauczyciel.pl/downloads/wyrazenia-
przyimkowe/  

wyrażenia przyimkowe 1,00 

montepolski https://zlotynauczyciel.pl/downloads/czesci-
mowy-zaimek-cwiczenia-przyslowia/  

zaimek i przysłowia - ćwiczenia  1,00 

montepolski https://zlotynauczyciel.pl/downloads/rzeczownik-
podzial-i-przypadki/  

rzeczownik - podział i przypadki 2,00 

polonistka z duszą  https://zlotynauczyciel.pl/downloads/%f0%9f%ab
%90-charakterystyka-postaci-literackiej-
%f0%9f%ab%90-cechy-charakteru-
usposobienie-%f0%9f%ab%90-karta-pracy/  

karta pracy opis postaci/ charakterystyka 10,00 

 
wartość zestawu 150,00 zł 
cena po zniżce- 105 zł 

 
 
 
 
 
 
 



bezpłatne 
 

autor materiał link materiał opis cena 

polonistka.net https://zlotynauczyciel.pl/downloads/srodki-
stylistyczne-metafora-przenosnia-film-youtube/  

film - metafora 0 

polonistka.net https://zlotynauczyciel.pl/downloads/srodki-
stylistyczne-animizacja-ozywienie-film-youtube/  

film - animizacja 0 

polonistka.net https://zlotynauczyciel.pl/downloads/gramatyka-
liczebnik-film-youtube/  

film - liczebnik 0 

słowianka https://zlotynauczyciel.pl/downloads/rybi-
szkielet-chlopcy-z-placu-broni/  

rybi szkielet - “Dlaczego Nemeczek musiał 
umrzeć?” 

0 

montepolski https://zlotynauczyciel.pl/downloads/stosunki-
przestrzenne-przyimki-przyslowki/  

plansza - przyimki stosunki przestrzenne 0 

 


