
 KL. VIII a 

Temat: W przerażającej bajce 

 Podręcznik , s. 194. 

 Zanim zapoznasz się z G. Orwellem i Folwarkiem zwierzęcym (fragmenty) przypomnij sobie 

bajki Ignacego Krasickiego. Jaką funkcję pełniły w nich postacie zwierzęce? 

Przeczytaj notatkę o autorze, następnie  Folwark zwierzęcy (fragmenty), Nową wiadomość 

(s.195) i Kontekst (s. 196) 

Przeanalizuj ćw. 1-4 s. 196. Pisemnie(w zeszycie) : Czy zgadzasz się ze stwierdzeniem, że 

można stworzyć idealne społeczeństwo, w którym wszystko będzie szło jak w zegarku? 

Przedstaw minimum 3 argumenty. 

Nie znasz całego utworu, ale warto przejrzeć materiały ze strony 

https://epodreczniki.pl/a/wprowadzenie/DeKKYYzPL 

 W przyszłym tygodniu przechodzimy do omawiania Dywizjonu 303, ale najpierw wrócimy 

do tekstu  Artysta S. Mrożka, który czytaliśmy na ostatniej lekcji w klasie. Przypomnij sobie 

utwór, bo będziesz rozwiązywać zadania testowe.  

  

 KL.VI c 

 Temat: Adasia- chłopiec o niezwykłej inteligencji. 

Rozwikłanie zagadki znikania drzwi okazało się dla Adasia możliwe. Chłopiec wykazał się 

niezwykłymi zdolnościami, jakimi? Jakie zadania wykonywał Adaś jako detektyw? Które 

zadanie- Twoim zdaniem- było dla Adasia najtrudniejsze? 

Uzupełnij w zeszycie zapis w tabeli 

dobry przyjaciel, szczery, otwarty, życzliwy, zawsze służy pomocą, umysłowość niezwykła, 

ma dobre serce, cierpliwy, umie okazywać swoje uczucia, jasno, precyzyjnie myślący, nie 

traci głowy w najtrudniejszej sytuacji, nie zraża się trudnościami, uczuciowy, szczerze się 

zakochuje, dociekliwy, ma dużą wiedzę z różnych dziedzin, dużą kulturę literacką, wytrwały 

w dążeniu do celu, serdeczny, ma znakomitą pamięć, pracowity, sympatyczny, nad podziw 

pojętny, z natury powolny, myślał powoli bez pośpiechu 

 

Cechy charakteru Cechy usposobienia Cechy intelektu 

 

 

  

Potrafisz rozwiązać zagadki, które dla przygotowałam? Do dzieła! 

 1. Uzupełnijcie tekst poprawnymi formami podanych w nawiasach wyrazów. 

Panna Wanda na pociechę kupiła kilogram ..............................( pomarańcze) 

https://epodreczniki.pl/a/wprowadzenie/DeKKYYzPL


Na rosole przygotowanym przez panią Gąsowską było widać liczne ...............(oko) 

Mama Adama nieustannie myślała o ..................................(syn) 

Bandyci ....................................... chorego Francuza ze schodów (zepchnąć)  

2. Podkreślcie poprawną formę wyrazu: 

swetr – sweter 

umią – umieją 

wiater – wiatr 

poszłem – poszedłem 

końmi – koniami 

przyjaciółmi - przyjacielami 

rękoma - ręcami 

 3. Jaki słowami możesz zastąpić wyrazy 

afront - 

rzezimieszek - 

szosa - 

4. Przekształć tekst, by uniknąć powtarzania wyrazów. 

Szosą jedzie wóz. Przy szosie rosną wierzby. Szosa ta prowadzi do lasu, nieopodal którego 

rzezimieszki uwięzili Adama. Rzezimieszki zamknęli go w piwnicy. Przez szosę przechodzą 

tory kolejowe. Tą szosą harcerze codziennie przenoszą chrust z lasu na ognisko. 

5. Wyjaśnij znaczenie podanych związków frazeologicznych ( zapisz w zeszycie). 

Poruszyć niebo i ziemię - 

Być w czepku urodzonym - 

Burza w szklance wody - 

Mieć anielską cierpliwość 

2. W poniższych zdaniach znajdź fragmenty, które mógłbyś zastąpić związkami 

frazeologicznymi z poprzedniego ćwiczenia, a następnie je przekształć. 

Adam zrobi wszystko, by rozwiązać zagadkę i pomóc państwu Gąsowskim. 

Zdaje sobie sprawę, że prędzej czy później pomiędzy malarzem i jego wspólnikami będzie 

wielka awantura. 

Jego mama stale powtarzała mu, że ma szczęście w życiu, ponieważ już wielokrotnie udało 

mu się uniknąć kłopotów. 

Trzeba przyznać, że pani Gąsowska jest jednak bardzo opanowana. 



  Praca domowa: Panna Wandzia pisze pamiętnik. Sporo tam rozmyślań o Adasiu. Przytocz 

 jedną kartkę z jej pamiętnika. (Pracę zapisz w zeszycie). 

Ustnie przygotuj się do odtworzenia opowiadania księdza Koszyczka.  

Po lekcji o pamiętniku księdza Koszyczka czeka Was test ze znajomości Szatana z siódmej 

klasy. 

kl. IV a 

 Temat: Co się zdarzyło w karczmie Rzym?  

 Przed Tobą trudny do odczytania, ale zabawny utwór Pani Twardowska ( Podręcznik s. 

177) , ale nie martw się. Skorzystaj ze strony 

https://epodreczniki.pl/a/spotkanie-z-czartem/DMzNDUszo 

i wysłuchaj czytanego tekstu. Następnie rozwiąż ćw. 5 i 6 , które są tam pod tekstem.  

• Praca domowa: Naucz się czytać i opowiadać Panią Twardowską. 

 

 

https://epodreczniki.pl/a/spotkanie-z-czartem/DMzNDUszo

