
Szufnarowa  

Klasa 6  -  JEZYK POLSKI 

Od 20.04.2020r. –lekcje prowadzone są online. 

Plan lekcji dla klasy 6 

Poniedziałek         Wtorek                 Czwartek                Piątek 

11.00                       10.15                      9.00                      9. 00   

11.55  

Tematy i zadania dla osób, które nie uczestniczą w lekcjach online 

Lekcje poświęcone lekturze J.R.R. Tolkiena „Hobbit, czyli tam i z powrotem” 

Temat: Echo pieśni o Królu spod  Góry.  

1. Znajdźcie informacje dotyczące J.R.R. Tolkiena 

2. Napiszcie co zainspirowało  Tolkiena do napisania utworu: Hobbit, czyli 

tam i z powrotem 

3. Zaprezentujcie krótko bohaterów wędrówki. 

4. Napiszcie dlaczego u Bilbo Bagginsa zjawili się nieproszeni goście. 

5. Jak Bilbo zareagował na to, że ma zostać włamywaczem? 

6. Narysuj dwóch dowolnie wybranych uczestników wyprawy. 

Temat:  Z wakacyjnego pamiętnika pewnego hobbita.  

1. Wytłumaczcie dlaczego w tytule znalazło się sformułowanie: tam i z 

powrotem.? 

2. Zastanówcie się dlaczego Baggins postanowił napisać pamiętnik? 

3.  Przedstawcie w formie planu przygody, które spotkały uczestników 

wyprawy. 

4. Wyjaśnijcie dlaczego Gandalf i Bilbo wybrali inną trasę drogi powrotnej. 

Temat:  Tam, gdzie licho nie śpi… 

1. Wyjaśnijcie powiedzenie: licho nie śpi 

 

2. Wypiszcie  z powieści mieszkańców Szerokiego Świata dzieląc ich na 

postacie złe i te, które można uznać za dobre. 

3. Zastanówcie się nad znaczeniem słów wypowiedzianych przez Gandalfa 

na początku podróży po skarb: Tu miecze przeważnie stępiały, toporów 



używa się do rąbania drew, a tarcze służą za kołyski albo za pokrywki na 

garnki; smoki są niegroźne, bo żyją daleko stąd(dlatego też stały się 

legendą) 

4. Opiszcie wybraną grupę  mieszkańców Szerokiego Świata. 

Zdjęcia, skany notatek wyślijcie na adres e-mail:  

mariabasamania20@gmail.com   do 15 .05.2020 r. 

 

Temat:  Drużyna nie z tego świata 

1. Dlaczego Gandalf wybrał Bilba na włamywacza? 

2. Czy poszukiwacze skarbu stanowili zgrany zespół. Swoją odpowiedź 

uzasadnij. 

3. Co dzieliło, a co łączyło  uczestników wyprawy? 

4.  Dzięki czemu drużyna osiągnęła cel? 

Temat:  Bilbo - włamywacz wyboru i wyborowy 

1. Uzupełnij informacje dotyczące Hobbita. 

 

2. Napisz co Bilbo zyskał dzięki wyprawie, a co stracił? 
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3. Napisz w kilku zdaniach, dzięki czemu Bilbo czuł się szczęśliwy po 

powrocie do domu? 

Temat: Wśród czarodziejów wyobraźni. 

1. Uzupełnij tabelę: 

 

Cechy utworu baśń Utwór fantasy 
Świat zmyślony , nieprawdziwy   
Świat ukazany w szczegółach   
Brak dokładnych informacji na temat 
świata przedstawionego 

  

Postaci dobre   
Postaci złe   
Baśniowe fantastyczne, postaci i 
zdarzenia 

  

Legendarne dawne czasy   
Określony czas i miejsce akcji   
Akcja rozgrywa się w bliżej 
nieokreślonym czasie 

  

Obecność sił nadprzyrodzonych   
Magiczne przedmioty   
Przepowiednie i legendy   
Walka dobra ze złem   
Bohaterowie dokonują wyboru   

 

Na podstawie tabeli uzupełnij zdanie: Powieść Hobbit, czyli tam i z 

powrotem to ……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………. 

5. Zdjęcia, skany notatek wyślijcie na adres e-mail:  

mariabasamania20@gmail.com   do 22 .05.2020 r. 

 

Klasa 7- HISTORIA 

Od 20.04.2020r. –lekcje prowadzone są on-line. 

Plan lekcji dla klasy 7 :  środa- godz.12.00 ,  czwartek godz. 10.00 

Tematy i zadania dla osób, które nie uczestniczą w lekcjach online 
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Temat: Świat na drodze ku II wojnie światowej 

1. Przeczytajcie tekst na str. 210-213. 

2. Odpowiedzcie na pytania: 

 Napiszcie, kiedy i w jaki sposób Hitler złamał postanowienia 

traktatu wersalskiego dotyczące  niemieckiej armii? 

 Dlaczego Anglia i Francja  nie przeciwstawiały się niemieckim 

przygotowaniom do wojny? 

 Na czym polegał appeasement? 

 Czym był i kiedy nastąpił Anschluss? 

 Kto i kiedy podpisał układ monachijski? Jakie postanowienia 

zawierał ten dokument? 

 Jakie były przyczyny podpisania sojuszu : oś Berlin-Rzym – Tokio? 

Temat: Świat  w okresie międzywojennym- powtórzenie 

1. Przyjrzyjcie się mapom i odpowiedzcie na pytania? 

 Jakie nowe państwa powstały w Europie po I wojnie światowej? 

 Jakie cesarstwa przestały istnieć? 

 

    Europa w 1914 roku 



 

   Europa w latach 1918–1923 

2.  Uzupełnijcie tabelę na podstawie informacji z podręcznika str.188-215. 

Sytuacja w Europie w latach 1922–1937 

Rosja (ZSRR) Niemcy Włochy 

1922 1922 1922 

 

 
  

1924 xxx xxx 

 

 
xxx xxx 

xxx 1925 xxx 

xxx 
 

 
xxx 

1932 1932 xxx 

 

 
 xxx 

xxx 1933 xxx 

xxx  xxx 



 

xxx 1935 xxx 

xxx 
 

 
xxx 

1936 1936 1936 

 
 

 
 

xxx xxx 1937 

xxx xxx 
 

 

 

 

3.  Przedstawcie w kilku zdaniach sytuację w Niemczech po zakończeniu I wojny 

światowej w podanych niżej aspektach. 

a) ustrój państwa 

 

 

b) sytuacja polityczna w kraju 

 

 

c) reakcje na traktat wersalski 

 

 

d) sytuacja gospodarcza 

 

 

2. Czym była NSDAP? Kto stał na jej czele? 

 

 



3. Przedstaw główne założenia nazizmu. 

 

 

4. Z czego wynikała rosnąca popularność nazistów? 

 

 

5. Co wydarzyło się 

a) w styczniu 1933 roku? 

 

 

b) w lutym 1933 roku? 

 

 

c) w połowie 1933 roku? 

 

 

d) w 1934 roku (po śmierci Hindenburga)? 

 

 

6. Czym charakteryzował się totalitaryzm na przykładzie Trzeciej Rzeszy? 

 

 

7. Czym były ustawy norymberskie?  

 

 

8. Co wydarzyło się podczas nocy kryształowej? 

 



4.  Porównajcie ustroje totalitarne. Uzupełnijcie tabelę. 

TOTALITARYZM 

PAŃSTWO NIEMCY ZSRR WŁOCHY 

1. ideologia nazizm   

2. przywódca Adolf Hitler   

3. sposób 

postrzegania 

przywódcy w 

społeczeństwie 

 wódz, führer 

 wybawca 

Niemców, wokół 

niego skupia się 

cały naród 

  

4. partia 

rządząca 

NSDAP   

5. metody 

walki z 

przeciwnikami 

politycznymi 

 zakaz 

działalności 

partii 

politycznych 

innych niż 

nazistowska 

 wtrącanie 

przeciwników do 

obozów 

koncentracyjnyc

h 

 fizyczna 

eliminacja 

  

6. polityka 

władz wobec 

społeczeństwa 

 całkowita 

kontrola 

wszystkich 

  



aspektów życia 

 cenzura 

 propaganda 

(wpajanie 

ludności 

określonych 

zachowań i 

sposobu 

myślenia) 

gospodarka 

państwa (które 

dziedziny się 

rozwijają, w 

jakim celu) 

 rozwój 

przemysłu 

ciężkiego 

 przygotowanie 

do wojny 

  

 

Zdjęcia, skany notatek wyślijcie na adres e-mail:  

mariabasamania20@gmail.com   do 22 .05.2020 r. 

 

Klasa 8- HISTORIA 

Od 20.04.2020r. –lekcje prowadzone są online. 

Plan lekcji dla klasy 8 :  wtorek  godz.9.00,    piątek  godz. 10.00 

Tematy i zadania dla osób, które nie uczestniczą w lekcjach online 

Temat: Zmiany polityczne na świecie po 1989 roku 

1. Przyjrzyj się mapom i wykonaj polecenie. 

a) Porównajcie obie mapy, a następnie wyjaśnijcie, jakiego procesu dotyczy 

druga mapa. W razie potrzeby wykorzystajcie poniższe pytania pomocnicze oraz 

informacje z podręcznika.  

 Czym jest czerwona pogrubiona linia? 
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 Dlaczego obszary wewnątrz tej linii nie zostały nazwane tak jak na 

pierwszej mapie? 

 Jakiej nazwy zabrakło na drugiej mapie? 

 

 

 

 

2. Ustalcie, do jakich problemów ZSRR odnoszą się kolejne wypowiedzi. 

Wykorzystajcie informacje z podręcznika 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

4. Wyjaśnijcie w kilku punktach, czym była pierestrojka. 

 

 

 

 

 



 

5. Porównajcie mapy Europy po II wojnie światowej oraz z lat 1989–1990. 

Ustalcie, jakie zmiany polityczne i terytorialne nastąpiły na kontynencie po 

1989 r. Podajcie też ich nazwę. Wykorzystaj informacje z podręcznika 

(s. 217–221).  

 

 

 

 

 



Temat: Początek III Rzeczypospolitej.  

1. Obejrzyjcie film Słodko gorzki smak transformacji. 

https://www.youtube.com/watch?v=NzhRZGdpB80 

2.Przeczytajcie informacje na str .226- 229. 

3. Odpowiedzcie na pytania: 

 Dlaczego doszło do obrad Okrągłego Stołu? 

 Jakie były ustalenia Okrągłego Stołu. 

 Jaki był wynik wyborów z 4 czerwca 1989 r. 

 Kto został Prezydentem Polski w 1989 r. 

 Kto został pierwszym niekomunistycznym premierem Polski? 

 Jakie zmiany zapowiedział Tadeusz Mazowiecki w swoim expose? 

 Jakie zmiany przyjął sejm  29 grudnia 1989r. 

Zdjęcia, skany notatek wyślijcie na adres e-mail:  

mariabasamania20@gmail.com   do 22 .05.2020 r. 

 

Klasa 8- Język polski 

Uzupełnijcie karty pracy 

Karta pracy 1 

1. Wymień pięciu bohaterów literackich, których można nazwać patriotami. 

Uzasadnij swój wybór. 

Bohater literacki Uzasadnienie 
  

  
  

  
  

2. Podaj dwa wydarzenia z historii Polski, w których Polacy udowodnili 

wierność ideałom służby ojczyźnie. 

a.  ………………………………………………………………………………………………………… 

b.   …………………………………………………………………………………………………………. 

3. Przeczytaj wiersz Marii Konopnickiej Rota i udowodnij, że jest on 

przykładem liryki patriotycznej. 
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Rota 

 Nie rzucim ziemi, skąd nasz ród,  

Nie damy pogrześć mowy!  

Polski my naród, polski lud,  

Królewski szczep piastowy,  

Nie damy by nas zniemczył wróg...  

 

Tak nam dopomóż Bóg!  

Tak nam dopomóż Bóg!  

 

Do krwi ostatniej kropli z żył  

Bronić będziemy Ducha,  

Aż się rozpadnie w proch i w pył  

Krzyżacka zawierucha.  

Twierdzą nam będzie każdy próg...  

 

Tak nam dopomóż Bóg!  

Tak nam dopomóż Bóg!  

 

Nie będzie Niemiec pluł nam w twarz,  

Ni dzieci nam germanił.  

Orężny wstanie hufiec nas,  

Duch będzie nam hetmanił,  

Pójdziem, gdy zabrzmi złoty róg...  

 

Tak nam dopomóż Bóg!  

Tak nam dopomóż Bóg!  

 

Nie damy miana Polski zgnieść 

Nie pójdziem żywo w trumnę 

Na Polski imię, na jej cześć 

Podnosi czoła dumne. 

Odzyska ziemi dziadów wnuk! 

 

Tak nam dopomóż Bóg! 

Tak nam dopomóż Bóg! 

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

................................................................................................................................. 

……………………………………………………………………………………. 



4. Udowodnij, że Dziady cz. II Adama Mickiewicza są utworem 

uniwersalnym(przypomnij sobie jakie  prawdy wypowiadają kolejne 

duchy) 

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

5. Jakie ponadczasowe zagadnienia egzystencjonalne dostrzegasz w 

Opowieści wigilijnej Karola Dickensa? 

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………. 

Karta pracy 2 

Plan ramowy i szczegółowy 

1. Przypomnij sobie informacje dotyczące redagowania planów 

wypowiedzi. Przeczytaj tekst. 

Plan tekstu jest schematem konstrukcyjnym wypowiedzi zapisanym w formie 

kolejnych punktów. 

Cechy i zasady tworzenia 

Poszczególne elementy planu formułuje się w postaci krótkich zdań lub 

równoważników zdań. Należy konsekwentnie stosować wybraną formę.  

Budowa i schemat 

Treści porządkuje się w punktach lub punktach i podpunktach. Układ taki 

umożliwia przedstawienie nie tylko treści, ale i schematu kompozycyjnego lub 

hierarchii ujmowanych w planie elementów. 

 Plan ramowy 

Uwzględnia tylko najważniejsze elementy tekstu źródłowego, pomijając 

szczegóły. Przede wszystkim zachowuje chronologię zdarzeń, często także 

zachodzące między nimi relacje przyczynowo-skutkowe. Formułowany jest w 

punktach. 



  Plan szczegółowy 

Obok treści najistotniejszych uwzględnia też elementy bardziej szczegółowe. 

Ponadto umożliwia odzwierciedlenie kompozycji utworu. Tworzony w punktach 

i podpunktach (np. cyfry rzymskie, arabskie, litery alfabetu łacińskiego itd.) 

pozwala ukazać hierarchię ważności kolejnych zagadnień i przynależność do 

poszczególnych elementów kompozycyjnych 

Plan twórczy 

Plan (szkic, zarys, zamysł), który poprzedza powstanie tekstu. Często ma 

charakter roboczy – jest modyfikowany w trakcie prac redakcyjnych. To zebrany 

i uporządkowany materiał, który ma służyć stworzeniu własnego tekstu. 

Plan odtwórczy (zwany dekompozycyjnym) tworzony jest na podstawie 

istniejącego tekstu. Uwzględnia nie tylko jego treść, ale i kompozycję. 

Zachowuje chronologię zdarzeń oraz zachodzące między nimi relacje 

przyczynowo-skutkowe. Przykładem takiego planu jest np. spis treści. 

2. Jutro wyjeżdżasz na wycieczkę do Paryża. Napisz plan ramowy i 

szczegółowy swoich działań. 

PLAN RAMOWY 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………….. 

PLAN SZCZEGÓŁOWY 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

3. Uzupełnij plan rozprawki, dobierając argumenty do poniższej tezy. 

I   Teza: Warto odpoczywać nad morzem 

II    Argumentacja: 

a. Pobyt nad morzem służy poprawieniu kondycji fizycznej. 



-      …………………………………………………………………………………………….. 

- Rozgrywamy mecze w siatkówkę plażową. 

- …………………………………………………………………………………………………. 

               b. ……………………………………………………………………………………………………… 

                      - ………………………………………………………………………………………………….. 

                    - Jod zawarty w powietrzu korzystnie wpływa na drogi oddechowe. 

                   - ……………………………………………………………………………………………………. 

           III Potwierdzenie tezy, wnioski 

                   ……………………………………………………………………………………………………… 

                  ……………………………………………………………………………………………………….. 

 Zdjęcia, skany notatek wyślijcie na adres e-mail:  

mariabasamania20@gmail.com   do 23 .05.2020 r. 
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