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 Drodzy uczniowie! 

Zgodnie z najnowszym  Rozporządzeniem MEN w sprawie tymczasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek 

systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 zajęcia w szkole zostały 

zawieszone na kolejne dwa tygodnie. Realizować będziemy  podstawę programową poprzez zdalne nauczanie.  

Forma  kontaktu ze mną i sposób przekazywania  materiałów nie ulega zmianie 

                                                                                              Życzę wytrwałości i owocnej pracy. 

 

 

 Język polski              Klasa V           

                                                                                      

Temat: Wiem o wypowiedzeniach, że …                                          25 marca 

 

Wypowiedzenia oznajmujące:  

 oznajmiajmy nasz sąd o czymś lub o kimś 

– Janek jest zdolnym uczniem. 

– Ładną pogodę mamy tej wiosny. 

 opowiadamy o tym, co się dzieje 

– Chłopcy grają w piłkę. 

– Samochód skręcił w boczną uliczkę. 

 przekazujemy informacje 

– W roku mamy 365 dni. 

– Pociąg do Łodzi odchodzi z drugiego peronu. 

 

Wypowiedzenie pytające 

Rozpoznajemy je po znaku graficznym (?) umieszczanym na końcu zdania. 

Tego typu wypowiedzeń używamy zwracając się do kogoś z pytaniem i oczekując odpowiedzi: 

– Dokąd idziesz? 

– O której jest mecz? 

– Kiedy jedziesz na ferie? 

 

Wypowiedzenie rozkazujące 

Przy ich pomocy formułujemy: 

 prośby 

– Zrób to dla mnie! 
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 propozycje 

– Odwiedzimy go w niedzielę! 

 rozkazy 

– Posprzątaj szybko swój pokój! 

 życzenie 

– Oby tak się stało! 

Pamiętaj, że zdania oznajmujące, rozkazujące, pytające, które mają silne zabarwienie uczuciowe – 

nazywamy wykrzyknikowymi. 

– Dlaczego nie zamknąłeś drzwi?! 

– Czemu nie chcesz pójść z nami do kina?! 

 

Zdanie to wypowiedzenie zawierające orzeczenie, zaś równoważnikiem zdania nazywamy 

wypowiedzenie, które nie zawiera czasownika w formie osobowej, czyli np. : Przybycie do 

muzeum. Czas pełen niepokoju. Wyśmienity obiad 

Wykonaj ćwiczenia:  

Ustnie – ze stron 188-190 

Pisemnie – 5 ćwiczeń dowolnych ze str. 39- 41-zeszyt ćw. 

 

Temat: Wykrzyknik- znak pełen emocji.                                          26 marca                                                                                                                       

                                                                                             

  Wykrzyknika używa się po okrzykach, zawołaniach oraz rozkazach i życzeniach, które mają 

silny ton uczuciowy lub chcemy je podkreślić. 

 

Znajduje on również zastosowania w pytaniach o silnym tonie uczuciowym i wtedy najpierw 

stawiamy znak zapytania, później wykrzyknik. Nigdy na odwrót! 

 

Ćwicz: 

Ustnie – str.191-192 

Pisemnie- str. 97-98- zeszyt ćw. – 3 dowolne ćwiczenia 

 

Temat: Ortograficzne przygody z rz i ż.                                           27 marca 

 

Zapoznaj się z zasadami pisowni ze str. 193, 195. 

Wykonuj ustnie ćwiczenia z podręcznika, str. 193-195 

Wykonaj pisemnie – zeszyt ćw. 75-77- 5 dowolnych ćwiczeń 

Dla chętnych- piszcie dyktanda online i sprawdzajcie  
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T: Jeszcze raz Przystanek historia -  Podsumowanie rozdziału.             30 marca 

 

1. Przeanalizuj notatkę ze str. 196 z podręcznika. 

2. Przeczytaj tekst ze str. 197- Jan z Kolna … 

-  Napisz w zeszycie rozwiązanie zad. 2, 4, 5 , 9, 11 

-  Dokończ poniższe zdania:  

1. Po zapoznaniu się z rozdziałem Przystanek historia doszłam/ doszedłem do wniosku, że 

… 

2. Moje największe zainteresowanie wzbudził… 

3. Ważne też było dla mnie… 

4. Największe trudności sprawiło mi nauczenie się… 

 

 

Temat: Wyobraźnia artystki- Herkules i złota łania.                   31 marca 

 

 

Przyjrzyj się obrazowi na str. 199 i udziel odpowiedzi na wszystkie pytania 

 

Zadanie domowe 

 

Wyszukaj w różnych źródłach informacji o Heraklesie, Artemidzie i łani ceryntyjskiej 

i sporządź notatkę w zeszycie. 

 

 

 

Temat: Atlantyda, czyli tam albo nie tam  .                                           01 kwietnia 

 

1. Zapoznaj się z krótką notatką biograficzną o W. Szymborskiej. 

2. Przeczytaj utwór pt. Atlantyda- podręcznik, str. 200. 

Wisława Szymborska- Atlantyda- notatka 

Punktem wyjścia dla wiersza jest historia Atlantydy – mitycznej krainy będącej rzekomo 

miejscem istnienia rozwiniętej cywilizacji, która została zniszczona przez serię trzęsień 

ziemi i zatopiona przez wody morskie.  Do dziś nie udało się nikomu podać żadnych 

dowodów na istnienie Atlantydy, historia jej zagłady pozostaje więc hipotezą. 

Szymborska wykorzystuje tę mitologiczną opowieść w swoim wierszu mającym w tytule 

nazwę mitycznej krainy. W swoim wierszu Szymborska skupia się na niepewności 

istnienia Atlantydy. Aby te cechy uwydatnić, noblistka posługuje się licznymi środkami 

poetyckimi. Po pierwsze, Szymborska kontrastuje istnienie i nieistnienie Atlantydy, 

zestawiając sformułowania przeciwstawne. Widać to w pierwszej zwrotce: 

Istnieli albo nie istnieli. 

Na wyspie albo nie na wyspie. 

Ocean albo nie ocean 

połknął ich albo nie. 

W utworze zastosowano pytania retoryczne. Podmiot liryczny pyta się: 

Czy było komu kochać kogo? 

Czy było komu walczyć z kim? 

3. Udziel do zeszytu odpowiedzi na 3 pytania ze str. 201. 
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Zadanie domowe 

Wykonaj rysunek ( forma dowolna) przedstawiający Twoje wyobrażenie Atlantydy. 

 

Temat: Początki świata według Greków.       ( 2x 45 min)                   02, 03 kwietnia 

 

1. Przeczytaj Mit o powstaniu świata- A. Rejch. 

2. Drzewo genealogiczne bogów.- zrób notatkę                                                     

3. Zapoznaj się z definicją mitu i mitologii- str. 205 

 

Mit- opowieść o bogach, demonach, legendarnych bohaterach i nadnaturalnych 

wydarzeniach, będąca próbą wyjaśnienia odwiecznych zagadnień bytu, świata, życia i 

śmierci, dobra i zła oraz przeznaczenia człowieka. 

Mitologia- zbiór mitów jakiegoś ludu składający się na system ich wierzeń religijnych. 

Zad. domowe 

Wykonaj  ćw. 4 ze str. 205 

 

Temat: Z wizytą na Olimpie- poznajemy greckich bogów.                      06 kwietnia 

 

1. Obejrzyj infografikę Ci nieznośni bogowie olimpijscy – wyszukaj informacji na temat 

greckich bóstw- dziedzin, którymi się zajmowali oraz łączących ich relacji. 

 

 

2. Uzupełnij tabelę informacjami na temat greckich bóstw. 

 

Greckie 

imię 

bóstwa 

Dziedzina życia, 

którą opiekowało się 

bóstwo 

Przedmioty, zwierzęta, 

rośliny i zjawiska 

przyrody kojarzone  

z bóstwem 

 

Zeus 

 

  

 

Artemida 

 

  

 

Atena 

 

  

 

Posejdon 
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Hades 

 

 

Hera 

 

  

 

Apollo 

 

  

 

Ares 

 

  

 

Hermes 

 

  

 

Demeter 

 

  

 

Afrodyta 

 

  

3. Uzupełnij treść notatki podanymi w ramce wyrazami w odpowiedniej formie. 

 

 

 

 

 

 

 

Starożytni Grecy wierzyli, że panem wszystkich bogów był gromowładny ____________. 

Jego żona miała na imię ____________.  

Pan nieba i ziemi miał dwóch braci: Hadesa, władcę _____________________________, 

oraz _____________________, panującego nad morzami i oceanami, przedstawianego 

często  

z ____________________ w dłoni.  

Grecy oddawali również cześć ________________ – bogini _______________ i pór roku.  

Równie mocno cenili waleczną i mądrą ______________, która – jak mówi mit – 

wyskoczyła  

Hera, Demeter, Posejdon, Atena, kupcy  

i złodzieje, urodzaj, Apollo, kraina umarłych,  

Afrodyta, Zeus, Ares, Artemida, Hermes, trójząb 
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z głowy Zeusa. Nieco mniej natomiast poważali rozmiłowanego w bitwach 

_____________ – boga wojny.  

Starożytni modlili się także do kochającego sztukę _____________________, opiekuna 

dziewięciu muz. Nie zapominali ponadto o jego bliźniaczce __________________ – 

bogini łowów. Uwielbiali też ____________________ – boginię miłości i piękna, która 

narodziła się  z morskiej piany. 

Warto pamiętać o boskim posłańcu – ______________________. Ten szybkonogi bożek 

był patronem __________________________________________.  

 

4. Połącz imiona bóstw z nazwami przypisywanych im cech charakteru. 

 

Zeus •  •   ponurość 

Ares •  •okrucieństwo 

Hera •  •   mądrość 

Atena •  •   zazdrość 

Hades •  •   władczość 

 

 

Temat: Pan przecinek przychodzi z wizytą.               07 kwietnia 

 

1. Przecinek w zdaniu pojedynczym- przypomnienie i uzupełnienie wiadomości- str. 220-221 

2. Wykonaj w zeszycie ćwiczenia: 1, 2, 3 –str. 221. 

3. Uzupełnij ćwiczenia, od 1-5, w zeszycie ćwiczeń- str. 99-100 

 

Temat: Po stracie córki- porozmawiajmy o uczuciach matki.                     08 kwietnia 

 

1. Przeczytaj Mit o Demeter i Persefonie- str. 208. 

 

BOHATERKI : 

 

Demeter - siostra Zeusa, potężna, dobra dla ludzi bogini pól i sadów, Matka-Ziemia. W 

tym micie Demeter to przede wszystkim kochająca matka Kory, pogrążona w rozpaczy po 

stracie córki. Nie mogła znieść rozłąki, bardzo tęskniła za nią. Szła przez świat, gorzko 

płacząc. Wraz z nią smuciła się cała ziemia. Bogini szła odziana w skromną szatę, w ręku 

trzymała poczerniałe kłosy zbóż - znak żałoby. Bardzo się bała o córkę, nie wiedziała, co 

się z nią stało. Znosiła cierpienia i niewygody, aby odnaleźć ukochaną Korę. Była 

cierpliwa i uparta. Przeszukała każdy skrawek ziemi. 

 

Kora - córka Demeter, młoda, wesoła i bardzo piękna dziewczyna, która spędzała życie w 

otoczeniu swych przyjaciółek-nimf, bawiąc się i ciesząc pięknem świata i miłością matki. 

Była nieostrożna i, choć matka ostrzegała ją przed niebezpieczeństwem, zerwała kwiat 

narcyza, poświęcony Hadesowi. Władca podziemia porwał ją. Została jego małżonką i 

jako Persefona rządziła królestwem ciemności. Ona także bardzo tęskniła za matką, ale 

musiała spełnić wolę gromowładnego Zeusa. 

 

W micie zostały wyjaśnione następujące zjawiska przyrodnicze: zmiany pór roku, 

powstanie kwiatu narcyza. 

https://www.bryk.pl/slowniki/slownik-bohaterow-literackich-gimnazjum/83294-demeter
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Zadanie domowe 

 

Opowiedz historię Demeter i Persefony z perspektywy matki. ( szczegóły podam na grupie 

Messenger) 

 

HISTORIA KLASA V 

 

 

Temat: Rządy Bolesława Krzywoustego.                              26 marca 

 

 

Za rządów Władysława Hermana najwyższym urzędnikiem państwowym- palatynem był 

Sieciech. Nie podobało się to synowi Hermana- B. Krzywoustemu oraz jego przyrodniemu 

bratu Zbigniewowi. Pokonali Sieciecha, wygnali go z kraju i wymusili na ojcu podział 

kraju. Zbigniew otrzymał- Wielkopolskę i Kujawy, 

Bolesław- Małopolskę i Śląsk, 

Herman- ojciec- Mazowsze- umiera w 1102 r. 

Między braćmi toczy się walka o tron ( 1109- obrona Głogowa), Zbigniew wcześniej 

wypędzony z kraju, powraca w 1111 r. , zostaje pojmany  i oślepiony. Ostatecznie tron 

obejmuje Bolesław. 

1116- Bolesław odzyskuje Pomorze Gdańskie 

1122-  -!!-                          Pomorze Zachodnie 

Testament B. Krzywoustego obowiązywał od roku 1138- śmierć B. 

Najstarszy syn został seniorem- sprawował władzę zwierzchnią nad młodszymi braćmi- 

juniorami. Miał prawo reprezentowania kraju za granicą , bicia własnej monety, 

wypowiadania wojny. 

 

Obejrzyj na stronie internetowej gov.pl – historia kl. V-  

Lekcja 4- Rządy B. Chrobrego-  e- podręcznik- wykonaj ćwicz. On-lin. 

 

Zadanie domowe 

Wykonaj ćwiczenia – str. 97-99-zeszyt ćw. Cztery dowolne, ale drugie wszyscy. 

 

 

 

 

Temat: Społeczeństwo w czasach pierwszych Piastów.                      31 marca 

 

 

1. W państwie Piastów. 

2. Gród w Gnieździe i jego mieszkańcy. 

3. Obowiązki mieszkańca państwa. 

 

Warto wiedzieć: 

1. Ziemia wydarta puszczy. 

2. Jak narodziło się rycerstwo w Polsce? 
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Przeczytaj tekst ze str. 183-187 

Wykonaj 5 dowolnych ćwiczeń ze str. 100-101 

Zadanie domowe 

Sprawdź się – ćwiczenie 1 , str. 187 

 

 

Temat: Kto spisywał dzieje Polski ?                                 07 kwietnia 

 

 

                 I  Podręcznik- str. 188- 189 

1. Dzieje Polski w obcych źródłach- kroniki na Rusi, w Niemczech, w Czechach. 

2. Pierwsza polska kronika- dzieje rodu Piastów do 1113 r., pisana po łacinie. 

3. Kim był Gall Anonim? 

4. Kronika Kadłubka- bitwa, której nie było. 

5. Wykonaj ćwiczenia- str. 102- 103. 

 

   JĘZYK POLSKI              KLASA VII 

 

 

Temat: Wybrane zagadnienia dotyczące oświecenia.                                      25 marca 

Proszę przeczytać materiał i przeanalizować go- str. 370-371- podręcznik 

J. polski kl. VII                                                                                     

 

                                                                                                                                        

 

Temat: Współczesny zbiór praw człowieka.                                                    26 marca 

Przeczytaj tekst ze str. 231 i wykonaj ustnie ćwiczenia od  1do 5.  

Zad. 6 zredaguj na komputerze i prześlij na mój adres: jnowakjajko@gmail.com do dnia 30 marca 

do godz. 14. 

 

  

                                                                                               

 

Temat: Czy słowa XVI-wiecznego poety są wciąż aktualne ?                        27 marca 

 

1. Przeczytaj wiersz J. Kochanowskiego ze str. 235 

 

Pieśń XIV z „Ksiąg Wtórych” ma w całości formę apelu do najwyższych władz w kraju. Poeta – 

stając po stronie poddanych, prostych ludzi – przypomina władcom o ciążącej na nich 

mailto:jnowakjajko@gmail.com
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odpowiedzialności. Podkreśla, że władza nie jest prawem, ale trudnym obowiązkiem, 

zwierzchnością nad „stadem bożym”. 

Kochanowski wyraźnie zaznacza, że wszelka zwierzchność pochodzi od Boga, a każdy ziemski 

władca jest w pewien sposób następcą Stwórcy. Co za tym idzie, władza niesie ze sobą obowiązek 

pełnej odpowiedzialności za los poddanych. Każdy władca będzie się też musiał ze swego 

panowania rozliczyć – przed ludźmi i Bogiem. 

(…) A wam więc nad mniejszymi zwierzchność jest dana, / Ale i sami macie nad sobą pana (…). 

Co ważne, autor przypomina także o równości wszystkich wobec Stwórcy, który 

(…) ani się pyta, / Jeśli kto chłop czyli się grofem poczyta (…). 

Władza to wartość przemijająca, po śmierci zarówno władca, jak i poddany będą sądzeni według 

takich samych zasad.  

 

Pieśń ma budowę regularną, składa się z pięciu czterowersowych strof o układzie rymów aabb 

(swojemi – ziemi, rzeczy – pieczy). Każdy z wersów ma 12 sylab. 

Występują w niej następujące środki stylistyczne: apostrofy („Wy, mówię, którym, ludzi paść 

poruczono”), epitety („pospolitą rzeczą”, „stadem bożym”) oraz powtórzenia („wy”). 

Podmiot liryczny w pieśni „Wy, którzy pospolitą rzeczą władacie” 

W Pieśni XIV Jana Kochanowskiego występuje podmiot liryczny bezpośredni, pierwszoosobowy 

(„Więc ja podobno z mniejszym niebezpieczeństwem/ Grzeszę, bo sam się tracę swym 

wszeteczeństwem”). Zwraca się on z apelem do rządzących państwem („Wy, którzy pospolitą 

rzeczą władacie…”) oraz do każdego człowieka sprawującego władzę w szerszym bądź węższym 

zakresie. 

 

Temat: Rodzaje rymów.                                                                       30 marca 

2. Zapoznaj się z notatką dotyczącą rymów na str. 236 

3. Wykonaj ćwiczenia ze str. 84-85 w zeszycie ćwiczeń- podpisane wyślij mi na pocztę 

jnowakjajko@gmail.com lub na Messengera. 

 

 

Temat : Charakterystyka osoby mówiącej w wierszu W. Szymborskiej pt. Możliwości. 

                                                                                                                     31 marca 

 

1. Odczytanie tekstu. 

2. Charakteryzowanie osoby mówiącej. 

3. Interpretowanie tytułu. 

 

           Zad. domowe 

 

mailto:jnowakjajko@gmail.com
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         Napisz własną wersję wiersza…- str.238/ 4 

 

Temat: Zasady poprawnej komunikacji niewerbalnej.                                 01 kwietnia 

 

1. Kultura wypowiedzi. Grzeczność niejęzykowa- podręcznik- str. 234 

 

Grzeczna mina w sytuacjach neutralnych nie powinna wyrażać skrajnych emocji ani złości, ani 

przesadnej radości. Powinna być wyrazem skupienia aprobaty dla rozmówcy (nie tyle dla 

wygłaszanych przez niego sądów czy jego poglądów, co dla jego osoby). 

Zawsze dobrze odbierany jest uśmiech. 

Grzeczna postawa ciała to przede wszystkim zwrócenie się przodem do mówiącej. 

Odwrócenie się tyłem do rozmówcy bez wyraźnego powodu jest przejawem lekceważenia i może 

być obraźliwe. 

Stanie czy siedzenie bokiem do mówiącego również świadczy o złych manierach. 

Grzeczna twarz to twarz osoby utrzymującej kontakt wzrokowy z rozmówcą. 

Za niegrzeczne uchodzi mówienie do kogoś ze wzrokiem skierowanym w inną stronę, zwłaszcza 

poza głową odbiorcy. 

Rozmowa ze wzrokiem utkwionym cały czas w oczach rozmówcy również nie uchodzi za 

zachowanie grzeczne - ktoś zachowujący się w ten sposób jest odbierany jako natręt. 

 

Temat : Powtórzenie wiadomości o budowie zdania pojedynczego- 2 godz         02, 03, kwietnia    

 

1. Odmienne i nieodmienne części mowy- plansza- str. 225 

2. Części zdania- plansza- str.226 

3. Części mowy a części zdania- wykonaj ćwiczenia w zeszycie ćwiczeń- str.75-77 ( 2, 3, 

4,6); zad. domowe – ćw. 5, 7 

4. Przypomnienie podstawowych pojęć z zakresu składni- wykonaj ćwicz., str.78-79 ( 1, 2, 3) 

      5. Budowa zdania pojedynczego, wykonaj ćwicz. 1,4, 6- str.80 – 82; zad. dom. Ćw. 7, 8 –      

str.83 

          

 

 

 

Temat: Powtórzenie wiadomości o związkach wyrazowych.              06 kwietnia 
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1. Związek zgody : 

 występuje wówczas, gdy dwa wyrazy są ze sobą zgodne pod względem: przypadka, liczby 

i rodzaju. 

(W trakcie odmiany oba wyrazy zmieniają formy – moja mama, mojej mamy, mojej 

mamie).W zdaniu Tata kupił czerwony samochód. 

 tata kupił – oba wyrazy mają liczbę pojedynczą, są rodzaju męskiego; 

 czerwony samochód – oba wyrazy mają liczbę pojedynczą, rodzaj męski, 

przypadek – biernik. 

 Związek zgody jest związkiem głównym w zdaniu. 

Związek zgody jest to związek: 

 podmiotu i orzeczenia, czyli związek główny 

– Anka poszła do kina. 

– Zuzia usnęła wczoraj o siódmej. 

– Chłopcy wygrali mecz koszykówki. 

Uwaga! W związku podmiotu i orzeczenia musi być zgodna liczba i rodzaj rzeczownika 

 z przymiotnikiem 

– Olka kupiła tylko dojrzałe jabłka. (Wyrazy dojrzałe jabłka zgadzają się ze sobą 

gramatycznie – liczba mnoga, rodzaj niemęskoosobowy, przypadek – biernik); 

 z zaimkiem przymiotnym 

– Będziecie dumni z moich ocen. (l. mn., rodzaj niemęskoosobowy, dopełniacz); 

 z liczebnikiem 

– Michał przeczytał w lutym sześć książek. (przypadek – biernik, rodzaj 

niemęskoosobowy); 

Związek rządu 

 Występuje, gdy przez przypadki odmienia się tylko jeden wyraz, mimo że oba wyrazy są 

odmienne: 

– babcia Majki, babci Majki, babcię Majki; 

– posąg z marmuru, posągu z marmuru, posągowi z marmuru; 

– klucz do konserw, klucza do konserw, (o) kluczu do konserw 

Związek rządu to związek 

 zawsze orzeczenia z dopełnieniem 

– bawi się klockami, przesłuchują świadka 

– Przyniósł lampę. Przyniosła lampę. Przynieśli lampę. 

– Nie rozumiem zadania. Magda nie rozumie zadania. Nie zrozumieli zadania. 

 

 z rzeczownikiem (w dopełniaczu) 

– samochód ojca, 

– ból ręki 
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 z wyrażeniem przyimkowym 

– droga przez las 

– drogą przez las 

– drodze przez las 

 

Pytania przypadków są znakiem rozpoznawczym związków rządu: 

 przyniósł (co?) telefon, 

 oglądam (co?) film, 

 nie słyszę (kogo?) brata 

 zapomniałem (czego?) zeszytu, 

 nie rozumiem (czego?) zadania, 

 nie rozumiem (kogo?) Marty, 

 obraz (kogo?) Kossaka, 

 godny (czego?) zaufania, 

 zapomniałem (czego?) książki. 

Związek przynależności 

 W związku przynależności z reguły jeden człon (podrzędny) jest nieodmienny. 

 Jest to każdy związek, w którego skład wchodzi okolicznik 

– wraca późno, 

– biegnie szybko. 

 W związku przynależności nie ma żadnej zależności wyrazu podrzędnego od nadrzędnego. 

 Wyraz nadrzędny i podrzędny łączą się ze sobą jedynie w sposób logiczny. 

Mówiąc: pisał starannie, wiemy, że wyraz starannie określa wyraz pisał. 

 Wyrazem nadrzędnym związku przynależności, 

 oprócz czasownika – mówił wyraźnie; 

 może być również przymiotnik – bardzo ładny; 

lub przysłówek – bardzo ładnie. 

2. Wykonaj ćwiczenie 5, str. 82, zeszyt ćwiczeń 

3. Zadanie domowe: w poniższym zdaniu nazwij poszczególne związki wyrazowe.  

    

 Moja mała siostrzyczka wczoraj po południu zgubiła swój ulubiony pierścionek z      

niebieskim oczkiem. (roszę wysłać na mojego emaila, mile widziane pismo komputerowe) 

 

Temat: Pisownia partykuły nie z różnymi częściami mowy.           07 kwietnia 
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1. Poznanie zasad pisowni- str. 244 

2. Wykonywanie ćwiczeń ortograficznych podręcznik- str. 245- od 1- 5- ustnie, ćw. 6 do 

zeszytu; zeszyt ćwiczeń – str.86-87- ćw. 1-4, zad. domowe- ćw. 5 

 

Temat: Wybrane zagadnienia dotyczące romantyzmu.                          08 kwietnia 

 

I Podręcznik- str. 372-373 

1. Polski romantyzm 

a. literatura – wybitni twórcy i ich gatunki 

b. epoka zrywów niepodległościowych 

c. epoka fascynacji grozą 

2. Obejrzyj prezentację multimedialną. 

 

 J. polski       Klasa VIII 

 

Temat: Powtórka przed egzaminem.                                     25- 27 marca 

 

 

1.  Zapoznaj się z ważnymi zagadnieniami teoretycznoliterackimi na str. 355-359 

2. Wykonaj ćwiczenia z zeszytu ćwiczeń: str. 118 do 136 

 

 

Temat: Próbny egzamin z języka polskiego.    2 godz               30 marca 

 

 

Temat: Powtórzenie wiadomości z fleksji.                                  31 marca   

     

1. Przypomnij sobie wiadomości o częściach mowy ze str. 338-345 

2. Wykonaj zestaw zadań powtórzeniowych w zeszycie ćwiczeń str. 105- 109 

 

Zadanie domowe 

 

Dokonaj analizy fleksyjnej zdań: 

 

1. Wczoraj po południu gwałtowna wichura wyrządziła wiele szkód w pobliskim lesie 

oraz na łące sąsiadów. 

2. W obecnym miesiącu wiele godzin dziennie poświęcam na przygotowanie się do 

egzaminów po szkole podstawowej. 
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Temat : Treść i zakres wyrazu.                                                      01 kwietnia 

 

Treść i zakres znaczeniowy wyrazu 

Wyraz jest elementarną jednostką języka, znakiem pewnego przedmiotu lub pojęcia. Może 

odnosić się do 

 osób, rzeczy, pojęć abstrakcyjnych, czynności, stanów, relacji zachodzących między 

elementami rzeczywistości. 

Znaczenie wyrazu to treść, której znakiem jest dany wyraz, wszystko to, co dany wyraz oznacza, 

określa i sygnalizuje. 

Zakres znaczeniowy – ogół przedmiotów nazwanych danym wyrazem, np. wyraz drzewo ma 

uboższą treść znaczeniową niż dąb, lecz szerszy zakres znaczeniowy (obejmuje swoim 

znaczeniem inne drzewa (brzoza, klon). 

Uwaga! 

Im szersza jest treść znaczeniowa wyrazu (dokładniejsze sprecyzowanie co mamy na myśli), tym 

mniej jest egzemplarzy przedmiotów tą nazwą objętych, czyli zakres wyrazu maleje, i odwrotnie – 

im mniejsza jest treść wyrazu, tym większa jest liczba egzemplarzy przedmiotów objętych tą 

nazwą, czyli zakres wyrazu rośnie. 

 

Zobacz! 

To wyrazy o szerokim zakresie, ale ubogiej treści: 

 pojazd (ale jaki? motocykl, skuter, rower, samochód, czołg, wywrotka – tego nie wiemy) 

 budynek (ale jaki? szopa, stodoła, dworek, blok, wieżowiec, ratusz, kościół, hala – tego nie 

wiemy) 

 roślina (ale jaka? kwiat, stokrotka, kaktus, trawa, szczypior, sosna, mech, drzewo – tego 

nie wiemy) 

A teraz wyrazy mające zawężony zakres, i bogatszą treść: 

 samochód (ale jaki? osobowy, ciężarowy, kabriolet, mercedes). Wiemy, że nie jest to 

ani skuter, ani motocykl, ani rower. 

 hala (ale jaki? widowiskowo-sportowa, targowa, wystawowa, produkcyjna). Wiemy, że 

nie jest to ani ratusz, ani szopa, ani stodoła. 

 kwiat (stokrotka, róża, fiołek, krokus). Wiemy że nie jest to ani drzewo, ani trawa. 

Te wyrazy mają bardzo wąski zakres, ale najbogatszą treść: 

 Fiat 126p. (Ojciec jeździ Fiatem 126p. Możesz sobie wyobrazić, jak wygląda) 

 Spodek. (Byliśmy na koncercie w Spodku. Od razu masz na myśli halę widowiskową w 

Katowicach.) 

 Krokus. (Wiemy, że krokusy są pod ochroną.) 

Zapamiętaj! 
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 Im zakres nazwy jest szerszy, tym mniej dokładna jest jego treść – ponieważ obejmuje 

więcej wyrazów. 

 Natomiast im zakres będzie węższy, tym treść będzie bogatsza, konkretniejsza i tym 

samym coraz mniej przedmiotów może się do niego zakwalifikować. 

Pozostała treść jest w podręczniku na str. 189-190 

Wykonaj ćwiczenia: str. 80 

 

Temat: Dlaczego nie mówimy o tym, co nas boli, otwarcie? Tolerancja S. Sojki.  02 kwietnia 

 

 

1. Wysłuchaj piosenki S. Sojki. 

2. Przeczytaj tekst ze str. 194.  

3. Krótka refleksja autora:  

 Utwór powstał na kolanie, w rumorze domowym, w towarzystwie dzieci i gości. W chwilach, 

kiedy na szybko muszę coś poważnie powiedzieć, odnoszę się do ewangelii. Utwór "Tolerancja" 

jest niczym innym jak zebraniem pewnych sugestii, zaleceń ewangelicznych, które znamy 

wszyscy, ale nie odnosimy ich wprawnie do sytuacji, które dotyczą nas i bliźnich.  

 

4. Przypomnij sobie pojęcie- tolerancja- str. 195. 

5. Wykonaj ustnie  ćw. 5, str. 195 

6. Napisz, jakie treści zostały zawarte w utworze- wykorzystaj słownictwo z ćw. 1- str. 195 

7. Wysłuchaj pierwsze 10 min przemówienia Nicka Vuijcica, ( w wyszukiwarkę należy wpisać: 

Vuijcic do uczniów o nękaniu) 

-  udziel pisemnej odpowiedzi na pytanie: W jaki sposób autor wystąpienia uczy młodzież 

budować relacje oparte na tolerancji 

8. Zadanie domowe: str. 195- ćw. 3 lub 4- ( szczegóły na Messengerze) 

 

 

 

Temat : Językowe sposoby osiągania porozumienia.                  06 kwietnia 

 

 

1.      Jak rozmawiać, aby nie pojawiły się bariery i błędy 

komunikacyjne? 

    

 

  dostosowuj język do rozmówcy, 

 bądź przygotowany do rozmowy, 

 słuchaj uważnie swojego rozmówcy, 

 opanuj stres i strach, 

  nie oceniaj, 

 zachowaj koncentrację, 

 nie krytykuj i nie rozkazuj, 

  nie moralizuj, 

 nie mów za dużo i za szybko, 

 pamiętaj o zasadach komunikacji werbalnej i niewerbalnej. 

 

2. Zapoznaj się jeszcze z zasadami pozytywnej komunikacji – 

podręcznik, str. 196 

3. Omów wypowiedzi bohaterów  tekstu ze str. 197- sporządź własną 
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notatkę. 

 

 

Temat : Bohaterowie ukazani  w epizodzie wojennym w opowiadaniu E. Hemingwaya. 

   

                                                                                                                              06 kwietnia 

1. Przeczytaj tekst E. Hemingwaya Stary człowiek przy moście. 

- udziel do zeszytu wyczerpującej odpowiedzi na pytania z ćw. 1 i 2. 

      2.  Reakcja narratora na zachowanie starego człowieka. 

      3 Problematyka utworu- Wydarzenia z opowiadania rozgrywają się w czasie wojny, i to, co 

się dzieje na moście rzeki Ebro, jest typowe dla czasu walki. Ludzie ewakuują się z zagrożonych 

miejsc, wojsko zabezpiecza teren i obserwuje ruchy nieprzyjaciela. Typowa jest też sytuacja 

człowieka, który opuścił swe rodzinne miasteczko i zwierzęta, aby ratować życie. 

Opowiadanie ma jednoznacznie antywojenną wymowę. Wojna to zagłada, cierpienie, śmierć 

ludzi, którzy nie interesują się polityką i chcą tylko wieść spokojne życie, co jest podstawowym 

prawem człowieka. 

 

     4 . Przeczytaj fr.  tekstów  z ćw. 6 a - wpływ wojny na losy bohaterów. 

 

       Zadanie domowe: str. 216, ćw. 6 b ( szczegóły na Messengerze) 

 

 

Temat: Jak przedstawić zdarzenia z powstania warszawskiego? Analiza utworu M. 

Białoszewskiego.  
                                                                                              07 kwietnia 

 

                   I  Problematyka utworu. 

1. Geneza utworu . 

Pamiętnik z powstania warszawskiego został wydany w 1970 roku. Autor zaczął 

pisać tę książkę w 1967 r., czyli dwadzieścia trzy lata po upadku powstania. Jest to 

opowieść o zagładzie Warszawy podczas powstania, prowadzona z perspektywy 

cywila. Autor nazywa powstanie warszawskie „drugim”, oddając hołd 

„pierwszemu” – powstaniu w getcie żydowskim 

2. Czas i miejsce zdarzeń. 

Białoszewski zawiera w utworze czas od l sierpnia do 2 października 1944 r., czyli 

całe powstanie, a także tydzień od 2 do 9 października 1944 r. Jednak między 

wersami kryją się wspomnienia z wcześniejszych lat wojny, z okresu życia 

przedwojennego poety, a także wybiegania w przyszłość, do lat 60. Pamiętnik z 

powstania warszawskiego obejmuje losy Mirona i jego rodziny w Warszawie od 

wybuchu do upadku powstania. Następnie opisany jest wyjazd Białoszewskiego 

wraz z ojcem z obozu przejściowego w Pruszkowie do Łambinowic, a następnie 

Opola – 9 października 1944. Halina udała się wtedy do Wiednia. Ostatnie 

zdanie Pamiętnika brzmi: Warszawę zobaczyłem w lutym 1945 roku.  Narrator 

stwierdza, że podczas powstania, kiedy cała Warszawa płonęła i tonęła w dymie, 

pyle i huku, trudno było nieraz zorientować się w porze dnia, a nawet w dacie. 

Łatwiej autorowi mówić szczegółowo o miejscach. Zawsze podany jest dokładny 

adres, wygląd miejsc: budynków, ruin, piwnic, przejść podziemnych, ulic. 
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Białoszewski pamięta je bardzo dokładnie. Często opisuje on szczegóły, jakby miał 

przed sobą fotografie z tamtych dni. 

 

 

3. Narracja 

Narrator jest jednocześnie uczestnikiem opisywanych zdarzeń i nazywa siebie 

Mironem Białoszewskim. Zachowany więc zostaje schemat pamiętnika, który ma 

opowiadać o losach autora. Pierwszoosobowa narracja jest relacją z wydarzeń 

kolejnych 63 dni powstania warszawskiego oraz jednego tygodnia po powstaniu. W 

ten sposób zawarte są losy rodziny Białoszewskich, która przeżyła wojnę w 

Warszawie, a potem na wywózce do różnych miast Polski i nie tylko. 

II Czas na ćwiczenia: 

1. Przeczytaj fragment utworu M. Białoszewskiego 

- udziel do zeszytu odpowiedzi na pytania z zad. 1 

Zadanie domowe : Na podstawie fr. Pamiętnika napisz, jak historia wpływa na 

życie każdego człowieka. Możesz wykorzystać również znane filmy o podobnej 

tematyce. ( szczegóły na Messengerze) 

 

https://klp.pl/pamietnik-z-powstania-warszawskiego/a-5591.html
https://klp.pl/pamietnik-z-powstania-warszawskiego/a-5591.html
https://klp.pl/pamietnik-z-powstania-warszawskiego/a-5591.html
https://klp.pl/pamietnik-z-powstania-warszawskiego/a-5591.html

