
KL.VIII a 

Ponieważ przed Wami próbne egzaminy (życzę powodzenia!), w  nadchodzącym  tygodniu 

macie do zrealizowania tylko jedno zadanie; zgodnie z zapowiedzią wracamy do tekstu 

Sławomira Mrożka, Artysta ( podręcznik,  s. 232) i rozwiązujecie podane zadania. ( załącznik: 

Sławomir Mrożek, Artysta ). Pracę do sprawdzenia nadsyłacie do 4.04.20r. 

Przypominam adres sp13jezykpolski@wp.pl 

 

 

 

 

Kl. VIIa 

Temat: Pisownia nie z imiesłowami. 

 

 z którymi częściami mowy nie piszemy łącznie, z którymi oddzielnie? 

 wejdź na stronę https://epodreczniki.pl/a/imieslowy-i-ich-rodzaje/DN28lvu36  

i przejrzyj opuszczone poprzednio zagadnienie Pisownia nie z imiesłowami.  

 przeczytaj też wiadomości z podręcznika s.145.  W zeszycie rozwiąż ćw. 2 s 

145. 

 praca z zeszytem ćwiczeń  Pisownia nie z imiesłowami s. 74 (wszystkie 

ćwiczenia do tego tematu). 

Uzupełnij tekst (załącznik: Nie łącznie czy rozdzielnie? ) i podpisaną pracę 

prześlij (do 1.04.20r.)  na adres sp13jezykpolski@wp.pl do oceny.  

 

KL. VI c 

Mam nadzieję, że kartka z pamiętnika jest porządnie przygotowana. Zdjęcie swojej pracy  

z zeszytu (lub  zapis komputerowy) prześlą mi Kaja, Weronika, Wiktoria, Piotrek Leman  

i Olek. A teraz nowy temat: Niezwykła opowieść księdza Koszyczka. 

 

 "Szatan z siódmej klasy" Kornela Makuszyńskiego to przykład  powieści 

detektywistycznej, w której główny bohater, obdarzony umiejętnością wyciągania 

logicznych wniosków, idąc „po nitce do kłębka" odnajduje rozwiązanie zagadki.  

 Wątkiem głównym "Szatana z siódmej klasy" jest poszukiwanie rozwiązania zagadki 

związanej z dworkiem Gąsowskich. Inne wątki to: 

miłosny - którego bohaterami są Adam Cisowski i Wanda Gąsowska, 

szkolny - szkolne przygody Adama i jego przyjaciół, 

historyczny - historia dworu w Bejgole od 1813 r., 

przygodowy - historia ze złoczyńcami czyhającymi na skarb. 

 

 

 Gdy Adam dowiedział się o dziwnych wydarzeniach w Bejgole, zaczął poszukiwać 

informacji o historii dworku w Bejgole i udziale w niej Francuza. 

Od profesora Gąsowskiego wiedział, że dworek ma ok. 300 lat i że w jego rodzie nie 

było żadnego Francuza. Na szczęście na strychu nasz detektyw odnalazł pamiętnik 

księdza Jana Koszyczka. Co w nim znalazł? ( Mam nadzieję, że przygotowaliście się 

do opowiadania). 

 W zeszycie uzupełnijcie zapis: 

 

Pamiętnik księdza Jana … zawierał opis pobytu w dworku dwóch żołnierzy …, 

wracających z …. po klęsce w 1813 r. Oficer, Kamil …, miał ciężko odmrożone nogi. 

Chorego zakwaterowano w dworskiej bawialni. Miał przy sobie …., z którym nie 
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rozstawał się ani na chwilę. Kiedy na własną prośbę przeniesiono oficera do domku … -

 … zniknął. Wkrótce Kamil wysłał swego towarzysza do Francji z … do brata - Armanda 

de Berier. Sam zaczął tracić siły i tuż przed śmiercią poprosił …, aby, gdy brat przyjedzie 

do Polski, zakwaterować go  właśnie w domu ogrodnika. Gdyby jednak nie przyjechał - 

wszystko ma przypaść właścicielom dworku. Umierający zdążył jeszcze wskazać  na …. 

 

 Jakie były kolejne sukcesy Adasia po odnalezieniu pamiętnika księdza Koszyczka? 

Dotarł  do listu Kamila de Berier, odnalazł drzwi, potem napis na obrazie, w końcu- skarb! 

 

Temat drugiej lekcji: Jak dobrze poznaliśmy powieść K. Makuszyńskiego Szatan z siódmej 

klasy? 

Rozwiąż  test ( załącznik: Szatan z siódmej klasy ).  Pracę prześlij  do 1.04.20r.  do oceny. 

Przypominam adres sp13jezykpolski@wp.pl  

 

 

 

Klasa IVA 

Temat: Przed czym czmychnął diabeł? 

 Potrafisz już porządnie przeczytać i opowiedzieć Panią Twardowską?( jeśli nie, 

przećwicz). 

Znów skorzystaj ze strony 

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

ale teraz masz do wykonania ćw. 9 i 12.  

 

Praca domowa : ćw. 10 s.183 z podręcznika. Pracę wykonaj w zeszycie i zrób jej 

zdjęcie albo przygotuj komputerowo i wyślij e-maila. Przypominam adres 

sp13jezykpolski@wp.pl 
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