
Tematy  1-3 do realizacji w formie zajęć na platformie 

1. Temat: Samotność w podróży 

• Odczytanie utworu Adama Mickiewicza Stepy akermańskie (s.212), wyjaśnienie 

nieznanych terminów i określeń. 

• Zapoznanie się z definicją sonetu (Nowa wiadomość, s. 213). 

• Określenie, kim jest podmiot liryczny utworu oraz jaki nastrój mu towarzyszy.  

• Wyszczególnienie kolejnych elementów świata przedstawionego.  

• Podanie argumentów, że Stepy akermańskie wyrażają fascynację Orientem. 

• Określenie tematyki poszczególnych fragmentów sonetu.  

• Omówienie środków poetyckich zastosowanych w wierszu. 

• Interpretacja puenty w kontekście utworu i biografii A. Mickiewicza.  

 

2. Temat : Co się może wydarzyć, gdy śpisz? 

• Zapoznanie się z informacjami biograficznymi dotyczącymi Bolesława Leśmiana (s. 

218). 

• Odczytanie wiersza Bolesława Leśmiana Dusiołek (s. 218). 

• Streszczenie utworu Bolesława Leśmiana z zaznaczeniem momentu zawiązania akcji, 

punktu kulminacyjnego oraz puenty.  

• Uzupełnienie tabeli dotyczącej świata przedstawionego (ćw. 3 s. 220). 

• Charakterystyka narratora.  

• Określenie nastroju wiersza.  

• Podanie informacji na temat bohaterów wiersza na podstawie ich imion.  

• Omówienie przenośnego sensu elementów wiersza.  

• Interpretacja głównej myśli utworu. 

 

3. , 4.Temat: O wypowiedzeniu wielokrotnie złożonym (s. 232). 

• Łączenie kilku zdań pojedynczych w jedno długie wypowiedzenie. (Na rozgrzewkę, s. 

232) 

• Omówienie, w jaki sposób są zbudowane wypowiedzenia wielokrotnie złożone. 

(Nowa wiadomość, s.232) 

• Podział wypowiedzeń wielokrotnie złożonych na zdania składowe (wykonanie w 

zeszycie ćw. 1., 2. s.232, 233) ) 

• Zapoznanie się z zasadami interpunkcyjnymi w wypowiedzeniach wielokrotnie 

złożonych. (Nowa wiadomość, s. 233). 

• Wykonaj w zeszycie ćwiczeń zad. 1., 2. s. 12,  zad. 5.,6. s. 44. 

 

5. Temat: Przyjaciel z wyobraźni 

• Zapoznaj  się z biogramem Katarzyny Majgier (s. 221). 

• Przeczytaj fragment utworu K. Majgier Marzycielki (s. 221). 

• Ustnie rozwiąż ćw.1-9 s. 223. 

• W formie notatki pod tematem zapisz rozwiązanie ćw. 5 s. 223 (minimum 3 zdania). 

Praca domowej : Pisemnie ćwiczenie 10 s. 223. 

 

Uwaga: Do 18.05.20.  należy przeczytać lekturę. 


