
Kl.VIIIa

Komentarz do ćwiczeń związanych z Artystą S. Mrożka

Rozwiązanie zadań, z którymi mieliście kłopoty.

1. Zastosowany w tekście Sławomira Mrożka typ narracji to narracja pierwszoosobowa .

Przykładowe dwa słowa z tekstu, dzięki którym można określić ten typ narracji to „ja”, „zatrzymaliśmy się”, „nie 

wytrzymałem” . Głównym bohaterem opowiadania jest  Kogut.

4. Głównymi cechami Koguta są  A. pycha i próżność.

6.Czy były uwzględnione wszystkie elementy ogłoszenia? Zapis poprawny pod względem językowym, ortograficznym,

interpunkcyjnym?

Ogłoszenie!

Poszukujemy zwierząt do pracy. Kandydatów zapraszam na spotkanie dnia XY (data, godzina) 

w Z (miejsce).

Dyrekcja cyrku Pajac

9. Przykładowy wpis

Janku, przeczytałem Twój wpis na Facebooku. Dlaczego  oszukujesz? Przecież nie potrafisz grać na pianinie. Kłamstwo

ma krótkie nogi. Bądź sobą! Alek

10. 

Niezadowolenie człowieka z życia to wynik różnicy między jego wyobrażeniami o sobie a prawdziwymi 

możliwościami. P 

Ambicja zawsze jest pozytywną cechą człowieka, która motywuje go do wysiłku i osiągania sukcesu.  F

Temat: Przejść za życia męki piekła 

Podręcznik, s.94

Kończymy spotkanie z bohaterami Dywizjonu 303.

• „Nigdy w dziedzinie ludzkich konfliktów tak wielu nie zawdzięczało tak wiele tak 

nielicznym” , przypomnij sobie czyje to słowa i czego dowodzą.

• Pracując z tekstem Dywizjon 303 (fragmenty)- podręcznik, s.94 zbierz informacje o 

postawie  Jana Daszewskiego,  wyjaśnij, o czym świadczy – według autora tekstu – 

postawa lotnika. Swoje zdanie uzasadnij odpowiednim cytatem z tekstu. Cytat 

z komentarzem zapisz w zeszycie. 

• Podaj synonimy do wyrażeń: wewnętrzna pogarda, silny charakter

• Na podstawie tekstu zaproponuj 3  pytania, które A. Fiedler mógłby

zadać Długiemu Joe podczas zbierania materiału do książki. 

• Praca domowa: ćw. 6 s. 97 (pisemnie  wykonaj w zeszycie) + w ramach powtarzania 

materiału wysłuchaj lekcji Charakterystyka postaci. Jak napisać?    

https://www.youtube.com/watch?v=DLYiZ8izqmQ

Temat : Kiedy człowiek traci radość życia...

• Zastanów się nad odpowiedzią na pytania

 - co powoduje, że ludzie tracą radość życia?

       - co sprawia, że są szczęśliwi?

 Zapisz w zeszycie po 3 przykładowe odpowiedzi.

• Zapoznaj się z biogramem Anny Kamieńskiej s. 197

• Przeczytaj  wiersz Prośba.

• Przemyśl odpowiedzi na ćwiczenia 1,2,4 s. 197



• w jaki sposób można pocieszyć osobę, która straciła radość życia ?, z  jakimi  rodzajami 

pomocy dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej się spotkałeś? 

Praca domowa: pisemnie ćw. 3s. 197+ w ramach powtarzania materiału wysłuchaj lekcji 

Manipulacja i perswazja    https://www.youtube.com/watch?v=nc-AedqLB_Q

KL.VII a

Uwaga: 20.04.20 omawiamy lekturę Stary człowiek i morze

Temat: Tęsknota za ojczyzną 

Przechodzimy do kolejnego utworu poetyckiego z okresu romantyzmu. Polski nie ma na mapie 

Europy. Wielu Polaków na emigracji. Wśród nich Cyprian Kamil Norwid.

Zanim zaczniesz pracować samodzielnie wysłuchaj lekcji  "Moja piosnka" C. K. Norwida - Sens 

wiersza i środki poetyckie    https://www.youtube.com/watch?v=UuGKpYohpcA

Teraz samodzielnie wszystko usystematyzuj.

• Zapoznaj  się z biogramem Cypriana Norwida (s. 162)

• Odczytaj wiersz Moja piosnka (II), zwracając uwagę przedstawioną sytuację liryczną

 i nastój.

• Zastanów się , jak rozwiążesz polecenia 1,2,3 s. 163

• Zapoznaj się ze znaczeniem wyrazu neologizm (Nowa wiadomość, s. 163), rozwiąż ćw. 9 s. 

163

• Teraz przyjrzyj się obrazowi Józefa Chełmońskiego Bociany, następie w zeszycie pisemnie 

opracuj ćwiczenie 10 s. 163

• Praca domowa : Wykonaj zadania z załącznika Tęsknota za krajem + zastanów się , jak 

rozumiesz  określenie mała ojczyzna. Przygotuj  zdjęcia przedstawiające Twoją małą 

ojczyznę. Mogą to być fotografie zarówno z przeszłości, jak i z czasów obecnych.

Temat: Od patriotyzmu-radości do patriotyzmu - odpowiedzialności. 

• Powinieneś nie tylko przygotować pracę pisemną, ale również fotografie związane ze swoją 

małą ojczyzną . Pod tematem lekcji w formie przynajmniej 6-zdaniowej notatki wyjaśnij, co

i dlaczego przygotowałeś. 

• Zapoznaj się z informacjami biograficznymi o Tadeuszu Różewiczu (s.174)

• Popatrz na wiersz (s. 174), co zaskakuje w zapisie?

• Przeczytaj utwór, zastanawiając się, jaki obraz małej ojczyzny przedstawiono w wierszu. 

• Przeanalizuj ćw. 1-4 s. 175

• Zapoznaj się z Nową wiadomością s. 175 i rozwiąż ćw. 5 s. 175 

Praca domowa : Zapisz 6 ciekawostek dotyczących Twojej małej ojczyzny ( każdą z nich możesz 

rozpocząć od sformułowania Czy wiesz, że…)



Kl.VIc

Temat: Wspomnienie z podróży

Jesteście po pewnie nietypowych świętach. Być może planowaliście podróż do bliskich, ale 

należało ją odłożyć. Wakacyjne podróże- miejmy nadzieję- będą możliwe. Odpowiedzcie sobie na 

pytania

 W jakim celu wyjeżdżacie  na wakacje?

Jakie wakacyjne przygody szczególnie zapamiętaliście, dlaczego?

Przeczytajcie tekst Nowe przygody Mikołajka (fragmenty) s. 174 – 175.

Co szczególnie Was rozbawiło w przeczytanym tekście?- zapiszcie przynajmniej 3- zdaniową 

odpowiedź pod tematem lekcji. 

 Wykonajcie zadanie z Załącznika Plan wydarzeń. (zapisz w zeszycie lub wydrukuj i włóż do 

zeszytu)

Zapoznajcie się z Przypomnieniem s. 177, uzupełnijcie Załącznik  Czy to właściwe? (zapisz w 

zeszycie lub wydrukuj i włóż do zeszytu)

Praca domowa: ćw. 8 s. 177 (minimum 12 zdań). Pracę  wykonują wszyscy, ale do wglądu 

przesyłają  Mikołaj i Kacper .

Temat: Jak urozmaicić wypowiedź twórczą?

Mówiliśmy już wielokrotnie o  opowiadaniach twórczych i odtwórczych. Wasze na dziś 

przygotowane prace, do którego typu zaliczycie, dlaczego? Teraz czas na samodzielne sprawdzenie,

czy wszystko jest jasne . Na początku  zapoznajcie się z informacjami ze s. 171 podręcznika. 

Odpowiedzcie sobie na pytania

• Czym jest wypowiedź twórcza?

• Czy każda forma wypowiedzi jest wypowiedzią twórczą?

• Jaki powinien być pierwszy krok do urozmaicenia wypowiedzi twórczej?

• Jakie elementy powinny być uwzględnione w wypowiedzi, aby stwierdzić, że jest ona 

urozmaicona?

• Co może stanowić dobre zakończenie wypowiedzi?

Przeanalizujcie przykładowy  tekst ze s. 172 podręcznika , zwracając uwagę na wszystkie 

wyjaśnienia (tekst posiada tytuł, ma trójdzielną budowę: wstęp, rozwinięcie, zakończenie; znajdują 

się w nim określenia dotyczące czasu, miejsca zdarzeń; występuje w nim punkt kulminacyjny).

Wykonajcie ustnie  ćwiczenie 2 s 173 (podręcznik), pisemnie ćw.  z Załącznika  Wypowiedź 

twórcza (zapisz w zeszycie lub wydrukuj i włóż do zeszytu)

Praca domowa : pisemnie ćw. 9 s. 173 (wykonują wszyscy). Proszę o pracę Stasia i Szymona .

Kl. IVa

Temat: Co wiemy, co potrafimy po omówieniu rozdziału Opisać Polskę?

Kończymy tematy związane z rozdziałem Opisać Polskę. Powtórzymy wiadomości, żeby na

następnej lekcji bez problemów rozwiązać zadania sprawdzające opanowane umiejętności. Jak 

zwykle najistotniejsze podpowiedzi macie na schemacie w podręczniku , s. 195. Powinniście 

wiedzieć, jakie legendy omówiliśmy. Mam nadzieję, że potraficie opowiadać teksty, porządkować 

wydarzenia, wyjaśniać, dlaczego utwór jest legendą. Pamiętacie balladę Pani Twardowska  opartą 



na legendzie. Macie pomysły na przedstawianie legend, bo bawiliście się w teatr. Wiecie, kto 

pracuje w teatrze. Najistotniejsze wiadomości z gramatyki są  związane z przysłówkiem (pytania, 

funkcja przysłówka). Znacie zasady pisowni nie z różnymi częściami mowy. 

Wykonaj zadania z kolejnych kart pracy.

Załącznik  Jak jest zbudowana Pani Twardowska?

Załącznik  Więcej o przysłówkach

Załącznik Przysłówki i czasowniki się lubią

Załącznik Nie, nie, nie

Jeśli nie radzisz sobie z ćwiczeniami, koniecznie mi o tym napisz. 

Praca domowa : Przeczytaj legendę Jurata, królowa Bałtyku (s.172) i zapisz w zeszycie plan 

wydarzeń złożony z przynajmniej 5 punktów.

Temat : Opisać Polskę -sprawdzamy wiedzę i umiejętności

Zgodnie z zapowiedzią dzisiaj ćwiczenia sprawdzające (Sprawdź wiedzę i umiejętności s. 196- 

198).

Pracujcie samodzielnie, rozwiązując kolejne zadania ustnie. Później przejdźcie do wykonania zadań

pisemnych, które prześlecie do oceny. Rozwiązując zadania, odpowiedzi udzielacie pełnymi 

zdaniami. Mam nadzieję, że pamiętacie swoje numery z dziennika. Ci, którzy mają numery 2, 4, 6, 

8, 10, 12, 14  wysyłają ostatnią pracę domową (plan wydarzeń) oraz ćw. 1, 3, 5  s. 196, ćw. 7, 9 s. 

197, ćw. 16, 17 s. 198.

 Pozostali uczniowie przysyłają ostatnią pracę domową (plan wydarzeń) oraz ćw. 2, 4, 5 s. 196, ćw. 

7, 9 s. 197, ćw. 13, 16 s. 198. 

Pamiętajcie o podpisaniu prac. Powodzenia!


