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1.Przyjrzyj się dobrze fotografiom. Do którego przyrządu pasują te zdania? 
 

a) __ ma tarczę z cyframi 

b) __ ma szczeliny 

c) __ ma korbkę do kręcenia 

d) __ ma uchwyty na palce 

e) __ ma wygiętą końcówkę 

f) __ ma nóżki 

g) __ ma metalową pokrywkę 

h) __ jest płaskie 
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i) __ ma drzwiczki i kratkę 

j) __ ma łańcuch 

k) __ ma kolce 

l) __ jest całe szklane 

m) __ ma jeden otwór 

 

2.Porozmawiaj: 
• Jak myślisz do czego służą te przyrządy?  

3.Połącz opis przyrządu z fotografią 
 

a) Trzeba przekręcić tarczę, żeby odczytać wynik działania. 

b) Wkłada się do tego ubrania na noc, żeby rano były ciepłe i suche. 

c) Nakłada się to na ołówek, a potem można się nim drapać po głowie albo po plecach 

d) Wlewa się do tego wodę, wkłada się kwiaty, a potem można je wozić w samochodzie zamiast 

odświeżacza powietrza. 

e) Nakłuwa się tym kiełbasę przed smażeniem na grillu. 

f) Wkłada się do tego brudne maskotki, wlewa się wodę, a potem kręci się korbką, żeby je uprać. 

g) Ten przyrząd nakłada się na ołówek, a następnie wykręca się nim numer w telefonie. 

h) Obcina się tym czubek jajka ugotowanego na miękko. 

i) Do tego urządzenia wsypuje się kawę, a potem zalewa się ją zimną wodą i zostawia na noc. 

j) Wkłada się do tego zimne jedzenie, żeby je podgrzać. 

 

4.Wymyśl nazwy dla przyrządów z fotografii. Podpisz je. 
 (Pamiętaj, że często nazwy urządzeń/ przyrządów tworzymy od czasowników. Takie słowa kończą się 

najczęściej na -acz np. spinać -> spinacz, zasilać -> zasilacz, rozdzielać -> rozdzielacz etc.) 

 

5.Porozmawiaj 
• Wynalazca którego przyrządu mógł zarobić duże pieniądze? 

• Który z tych przyrządów chciałbyś mieć w swoim domu? 

• Jak myślisz, które z tych urządzeń jest najprzydatniejsze, a które najmniej przydatne? 

• Jakie dziwne urządzenia masz u siebie w domu, pamiętasz z dzieciństwa, widziałeś na targu 

staroci albo w sklepie TV? Opisz je. 

6.Pisanie/ Projekt 
Wybierz jeden z przyrządów i zastanów się jak można go sprzedawać. Możesz wymyślić nowe 

zastosowanie dla niego albo po prostu zaplanować marketing, wymyślić hasło marketingowe, scenariusz 

reklamy lub po prostu tekst reklamy w gazecie lub w mediach społecznościowych. 
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Odpowiedzi:  
1.1.e, l, m, 2.b, f,i, m, 3.d, j,k, 4.c,f, g, m, 5.a, h, 6.b 

3. 1d, 2j, 3h, 4f, 5a, 6c 
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