Errata do książki Lekcje z polskiego. Wydanie I

Wydawca: MakJanEdu: Maksi Kozińska i Janusz Kulczycki, Toruń 2019
e-mail: redakcjalekcjezpolskiego@gmail.com
Błędy związane z korektą tekstu, znalezione po ukazaniu się pierwszego wydania.
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opis miejsca,
gdzie występuje błąd
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Tabela; rozdział XVI; KRĄG
TEMATYCZNY
Zadanie 3b. Polecenie.
Zadanie 5. Przykład 8.
Tekst o polskiej sobotniej szkole
2 akapit; 6 zdanie od góry
Zadanie 5. Tabelka
Tekst, drugi akapit. 8. Wiersz od góry.
Opinie dzieci
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Podróże i turystyk

Podróże i turystyka

na języka
zapakowania
ścieżki edukacji

na język
zapakowana
ścieżki edukacyjnej

D.
D
inny mogą
inni mogą
Nie ma podkreślonych
Powinny być podkreślone rzeczowniki
rzeczowników i przymiotników:
i przymiotniki:
polskie, polskie, Polski, Polsce,
polski, polskim, polską, Polskiego,
polskie, polskie, Polski, Polsce, polski,
Polskę, Polski, polska, polskiej,
polskim, polską, Polskiego, Polskę,
polsku, polski
Polski, polska, polskiej, polsku, polski
Zadanie 2a. Polecenie.
na języka
na język
Tekst o Oldze Malinkiewicz.
polska fizyk
polska fizyczka
Wykropkowanie do wpisania wyrazów lub zwrotów:
Fragment z Rozdziału I: PIERWSZA LINIJKA (pod zwrotem: do czternastego roku) i może też inne wykropkowania
(nierównomierne zagęszczenie).
Oddzielenie wierszy tabelki:
Wiersze tabelki powinny być razem:
Zadanie 10. Tabelka
WYGLĄD ZEWNĘTRZNY (cechy
WYGLĄD ZEWNĘTRZNY
wyglądu, które najbardziej zwracają
(cechy wyglądu, które najbardziej
uwagę)
zwracają uwagę)
Przeczytaj opinie uczniów i
Przeczytaj opinie uczniów i uczennic
Tekst pod zdjęciami;
uczennic na temat prowadzenia
na temat prowadzenia pamiętnika, a
zbędne podkreślenie frazy
pamiętnika, a następnie wykonaj
następnie wykonaj trzy zadania, które
trzy zadania, które znajdują się
znajdują się pod tekstem.
pod tekstem.
autor/autorka
Frazeologia związana z pamiętnikiem. autor/-ka
odważni
odważne
Tabela odmiana przymiotnika
odważny przez przypadki. Liczba
mnoga, rodzaj żeński, mianownik.
Co według Ciebie oznaczają słowa
Co według ciebie oznaczają słowa
Zadanie 4. Ostatnie pytanie;
motta olimpijskiego?
motta olimpijskiego?
zaimek osobowy
Zadanie 2a. Polecenie.
Popraw błędy w poniższych
Wyszukaj, zakreśl i popraw błędy w
zdaniach oraz dokonaj wyjaśnienia poniższych zdaniach oraz dokonaj
zasad konwencji zapisu dat w
wyjaśnienia zasad konwencji zapisu
języku polskim.
dat w języku polskim.
Zadanie 2a. Przykład 1.
2. 2 maj to międzynarodowe
2. 1 maj to Międzynarodowe Święto
święto pracy.
Pracy.
Zadanie 2b. Przykład 0.
0. Kasia starts her new school on
0. Kasia starts her new job on Monday.
Monday
Transkrypcje nagrań
Rozdział II
Rozdział I
Okładka tylna z biogramami.
Polish Club of Fun and Learning
Polish Club of Fun and Learning in
Biogram JANUSZA KULCZYCKIEGO
Poole
Poole

