
Kl. IV a

Temat: Bazyliszek w teatrze  ( 2godz.)

W legendach często pojawiają się fantastyczne stwory. Znacie Bazyliszka? Z którym miastem 

związana jest legenda o tym potworze? Dzisiaj poznacie nietypowy tekst. Jest tak zapisany, aby 

łatwo na jego podstawie przygotować przedstawienie. 

• Przyjrzyj się tekstowi Wandy Chotomskiej Legenda o warszawskim Bazyliszku 

(podręcznik, s. 191)

Bohaterowie Legendy o warszawskim Bazyliszku mają wyznaczone do wypowiedzenia kwestie. 

 Ile osób należały wybrać, aby z podziałem na role  odczytać tekst Legendy o warszawskim 

Bazyliszku?  Dlaczego niektóre fragmenty tekstu są zapisane w nawiasie? 

Zapoznaj się z Nową wiadomością s. 194 oraz ze wszystkimi  objaśnieniami trudniejszych 

zwrotów zamieszczonych na marginesie tekstu Legendy o warszawskim Bazyliszku. 

• Przeczytaj tekst, aby wymienić kolejne wydarzenia, przedstawić i ocenić zachowanie 

bohaterów.

• Jeśli dokładnie zapoznałeś się z tekstem, powinieneś sobie poradzić z zadaniami z karty 

pracy (załącznik Plan wydarzeń z Legendy o warszawskim Bazyliszku)

• Patrząc na uporządkowany plan wydarzeń, ustal, które wydarzenia rozgrywają się na 

rynku, które w lochu. Kto bierze udział w wydarzeniach? O czym rozmawiają 

bohaterowie? Co Ci się podobało w zachowaniu Magdy?

• Teraz rozwiąż zadania z załącznika Legenda o warszawskim Bazyliszku.

• Jeśli masz taką możliwość, w domu zorganizuj zabawę w teatr i wraz z domownikami 

przedstaw Legendę o warszawskim Bazyliszku, jeśli nie – pisemnie wykonaj ćw. 3 i 4 

s. 194.

Uwaga: Rozwiązania  zadań z  załączników przepisz do zeszytu albo  wydrukuj  karty

 i włóż do zeszytu. Czekam na pytania, jeśli będą problemy z ćwiczeniami.  Po świętach

tylko wybranych uczniów poproszę o przesłanie prac. 

Życzę radosnego świętowania!

Kl. VI c

Temat: Zapisujemy rozmowę

• Przypomnijcie sobie wiadomości o zasadach interpunkcyjnych obowiązujących przy 

zapisywaniu dialogów (podręcznik, s. 169)

• W zeszycie wykonajcie ćwiczenie 2 i 3 s. 170

Praca domowa: Wykonaj zadania w  zeszycie ćwiczeń Znaki interpunkcyjne w dialogach 

s. 105-106.

Temat: Wielka moc Wielkanocy 



•Zapoznajcie  się z wierszem Jana Twardowskiego Wielkanocny pacierz, podręcznik , s. 336

• Ustnie rozwiąż  ćw. 1., 2., 3., 5. s. 337

• Pisemnie w zeszycie opracuj  ćw. 7. s. 337.

Moi Drodzy, nadchodzące Święta na długo wszyscy zapamiętamy. Życzę Wam, abyście 

radośnie spędzili czas z najbliższymi, byli dla nich  osłodą w tym trudnym czasie! Zdrowi 

szybko wracajcie do szkoły, za którą chyba już wszyscy tęsknimy! Pozdrawiam! T. G.

Kl. VII a

Temat: Postawa romantycznego straceńca ( 2godz. lekcyjne)

• Dziś następny utwór A. Mickiewicza. Reduta Ordona (podręcznik, s. 157)
Zanim przeczytasz wiersz,  zapoznaj się ze wszystkimi przypisami z marginesu, zacznij od 
wyjaśnienia, kim był Ordon, czym była reduta. 
W utworze pojawiają się  różne trudne wyrazy.  Czytając  wiersz,  sprawdzaj  znaczenie  kolejnych
zaznaczonych wyrazów. Skup się na zadaniu, w jaki sposób zostało ukazane w utworze wojsko
polskie i rosyjskie, jaki jest cel takiego sposobu ukazania obu obozów. Po przeczytaniu powinieneś
umieć wyodrębnić kolejne obrazy w Opowiadaniu adiutanta (tak brzmi podtytuł Reduty Ordona).
Za sprawą utworu przenosisz się  do Warszawy (na Wolę); jest wrzesień 1831 r.; końcowy etap
powstania listopadowego.

• Przeczytaj wiersz (jedno przeczytanie może nie wystarczyć), następnie
-ustal,  kto  opowiada  o  wydarzeniach  przedstawionych  w  utworze?  Powiedz,  czy  postać  ta
uczestniczy w nich bezpośrednio, czy jest jedynie obserwatorem. Zacytuj odpowiednie fragmenty.
(Warto wiedzieć, że adiutantem generała Jana Umińskiego, dowodzącego obroną Warszawy, był
Stefan  Garczyński,  przyjaciel  A.  Mickiewicza).  W  której  osobie  prowadzona  jest  narracja?
Uzasadnij swoje zdanie.
-znajdź w  utworze Mickiewicza scenę, w  której narrator przedstawia swój wyobrażony (poetycki)
opis tego, co działo się podczas walk. Streść ten fragment własnymi słowami.
-jakie dwa obozy zostały opisane w utworze A. Mickiewicza?
-porównaj sposób, w jaki zostali ukazani obrońcy reduty i atakujące ich oddziały rosyjskie. Zwróć
uwagę m.in. na zastosowane barwy i liczebność obu wojsk.
- jak rozumiesz słowa narratora:
Tylko czarna bryła/ Ziemi niekształtnej leży – rozjemna mogiła.
Tam i ci, co bronili, - i ci, co się wdarli,/
Pierwszy raz pokój szczery i wieczny zawarli.”?

(Wysadzenie reduty przez Ordona sprawiło, że obok siebie znalazły  się w jednym miejscu ciała
Polaków i Rosjan, tych, którzy atakowali i tych, którzy się bronili, wrogów i przyjaciół. Ich ciała
znalazły się we wspólnej mogile, leżały obok siebie.

• Zapisz w punktach w  zeszycie plan wydarzeń ukazanych w tekście Adama Mickiewicza.
• Wykonaj zadania z karty pracy (załącznika Reduta Ordona); ćwiczenia oznaczone* możesz

pominąć; skorzystaj z podpowiedzi w Twoim niezbędniku, s. 342-343
• Z fragmentu  Reduty Ordona zawierającego poetycki opis kuli wypisz (zapisz w zeszycie)

po dwa przykłady wskazanych środków stylistycznych lub językowych, które wpływają na
plastyczność i dynamikę obrazu.
porównania

• 1.
• 2.
• wyrazy dźwiękonaśladowcze



• 1.
• 2.
• czasowniki nazywające ruch
• 1.
• 2.

Na podstawie fragmentu  Reduty Ordona dotyczącego władcy Rosji podaj dwa przykłady
ilustrujące jego okrucieństwo (nie cytuj).

• Przykład 1.
• Przykład 2.

Uwaga

Proszę,  aby  do  8.04.20  r.  Mariusz  przysłał  mi  wykonane  ćwiczenie  5  s.  151  albo
wypracowanie nt. Ojczyzna w życiu współczesnego nastolatka (może być zdjęcie zapisu z
zeszytu lub zapis komputerowy). Po świętach wybranych uczniów poproszę o przesłanie
rozwiązań zadań z Reduty Ordona.

Komentarz do ćwiczenia nie łącznie czy rozdzielnie.

Nadal kłopoty z poprawną pisownią. Nie pamiętacie, że
-jeśli przywołujemy cudzą wypowiedź to rozpoczynamy zapis wielką literą,
-Nieufny to nazwisko (podpowiedź  w pierwszym zdaniu).
Byli uczniowie, którzy wpisywali raz n, raz N nie zwracając uwagi na to, czy wyraz należy zapisać 
małą czy wielką literą.
Poprawny zapis zdań, w których najczęściej występowały błędy to:
Niechętny stosunek przejawiał zwłaszcza do nie najświeższych bułeczek, ale bułeczki świeże też 
traktował nieufnie.
Zawsze, gdy zjawiał się w piekarni, kilka razy musiał powtórzyć: „Nie ten, ale i nie tamten boche-
nek, proszę”. Sprzedawczyni nie raz i nie dwa próbowała wywiesić napis „nieczynne”, gdy widziała
nadchodzącego Nieufnego, ale nierzadko zdążył ją niespodziewanie zaskoczyć.
W zeszycie poprawnie, starannie  zapisz cały tekst (pracę wykonaj do 16. 04.20).

Życzę dużo świątecznej radości !

Kl. VIII a

Przypominam, że do 4.04.20r. wszyscy mieliście przesłać rozwiązania zadań z  załącznika 
Sławomir Mrożek,   Artysta   (kilku prac nie otrzymałam; oceny podam po odebraniu zadań od 
wszystkich uczniów).

Temat : Dywizjon 303 – książka ku pokrzepieniu serc.
Odpowiedzcie sobie na pytania:

• Jakich  doświadczaliście  emocji,  czytając  książkę?  Co  Wam  szczególnie  się  podobało?  
Na których bohaterów zwróciliście szczególną uwagę? Jakie były ich losy?

• Zapamiętajcie:  Dywizjon  303  należy  do  literatury  faktu.  Wszystkie  wydarzenia  miały
miejsce.  Autor,  jako ich świadek,  relacjonuje  wypadki,  występuje  w roli  sprawozdawcy.
Każdy rozdział jest rodzajem reportażu.
Reportaż - gatunek publicystyczno-literacki obejmujący utwory o charakterze sprawozdań 
z wydarzeń, których autor był bezpośrednim świadkiem lub uczestnikiem.

• Jakie utwory   o charakterze reportażowym już poznaliście?
• Napisz w zeszycie notatkę o okolicznościach powstania  książki Dywizjon 303 (skorzystaj z 

cytowanej wypowiedzi A. Fiedlera)

„Gdy we wrześniu 1940 roku zameldowałem się w Londynie u generała Władysława Sikorskiego,
głównodowodzącego  Polskich  Sił  Zbrojnych  w  Wielkiej  Brytanii,  zdziwiłem  się,  że  żaden  
z  licznych  na  Wyspie  literatów  polskich  nie  wpadł  dotychczas  na  pomysł  ujęcia  piórem
rewelacyjnych  wyczynów  polskich  lotników  z  Dywizjonu  303,  o  których  tyle  hymnów



pochwalnych  właśnie  pisano  w prasie  angielskiej.  Generał  Sikorski  z  serdeczną  ochotą  dał  mi
rozkaz napisania szerszej relacji o akcji Dywizjonu 303 i skierował mnie na lotnisko w Northolt
pod  Londynem,  gdzie  Dywizjon  stacjonował.  Zaprzyjaźniwszy  się  łatwo z  całym dywizjonem,
zarówno z myśliwcami jak mechanikami, skwapliwie zabrałem się do pracy, którą postanowiłem
ująć  jako  szersze  sprawozdanie  z  pola  walki,  pisane  na  gorąco  i  gorącym  sercem  patrioty,
sprawozdanie,  a  nie  utwór  tak  zwanej  literatury  pięknej  -  bo  takie  właśnie  było  kategoryczne
zapotrzebowanie w tej wyjątkowej, napiętej chwili”.

• Zapoznaj się z wykładem znanej Ci nauczycielki. Zwróć uwagę, jak tłumaczy określenie   
ku pokrzepieniu serc. 

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

• Który rozdział książki wywarł na Tobie największe wrażenie? (pisemnie w zeszycie 
w przynajmniej 7 zdaniach uzasadnij swój wybór).

Temat zajęć: Współcześni rycerze - kim byli piloci z Dywizjonu 303?

• zdefiniuj hasła kodeksy rycerskie, etos rycerski,

• przypomnij sobie, co o lotnikach napisał A. Fiedler

(…) Rycerzem wśród wspaniałego rodu lotników jest myśliwiec, lotnik nad lotnikami; rycerskim
jego zadaniem jest bronić. Bronić własnych bombowców od ataku wroga, godzącego z powietrza,
 i  bronić  własnej  ziemi  od  nieprzyjacielskich  bombowców.  Czasem  myśliwiec  ogniem  swych
karabinów maszynowych atakuje nieprzyjaciela znajdującego się na ziemi — lecz czyni to rzadko.
Jego wysiłek, jego zwycięstwa, jego tragedie najczęściej rozgrywają się ponad chmurami, wysoko
w powietrzu, gdzie jest widok najszerszy, niebo najbliższe, a padół ziemski niewyraźny i daleki jak
szary sen. Myśliwiec broni, lecz nie zasklepia się w bierności maginockiej. Przeciwnie, broniąc
rzuca się na wroga z impetem swych tysiąca koni zakutych w silnik. Myśliwiec zawsze naciera,
zawsze szturmuje, zawsze się pieni. Jego walka idzie zawsze — żeby użyć porównania z innym
rodzajem broni — na ostrze bagnetu. (…)

A. Fiedler, Dywizjon 303.
• kogo dzisiaj możemy nazwać człowiekiem rycerskim,
• dlaczego pilotów  z Dywizjonu 303 można  nazwać współczesnymi rycerzami?

(wyszukaj cytaty, potwierdzające cechy wspólne dla wszystkich pilotów takie jak: odwaga, honor, 
umiłowanie ojczyzny, poświęcenie, zawziętość, brawura itp.)

• którego lotnika z Dywizjonu 303 uznajesz za współczesnego wyjątkowego rycerza? 
Uzasadnij wybór, wykazując się wiedzą o lotniku (w zeszycie napisz przynajmniej 
10-zdaniową wypowiedź na ten temat).

Życzę Wam wyciszenia przedegzaminacyjnych emocji i radosnego świętowania !

Zainteresowanych uczniów zachęcam do udziału w konkursie literackim „Popisz się 

talentem” 2020. Szczegóły na stronie www.nowaera.pl/popiszsietalentem


