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JĘZYK POLSKI

11. 05.2020r. 

TEMAT: Między bezpieczeństwem a wolnością – poznajemy fragm. utworu „Heban” 
R. Kapuścińskiego.

1. Przepisz temat do zeszytu, pamiętaj o pisaniu bieżących dat na marginesie.
2. Zapoznaj się z definicją słowa „heban”.

Heban – cenne drewno różnych gatunków drzew (głównie hebanowców) rosnących w strefie 
międzyzwrotnikowej i podzwrotnikowej. Jest ciemno zabarwione lub czarne, twarde, ciężkie, 
trudno łupliwe. Wykorzystywane jest do wyrobu instrumentów muzycznych, przyborów 
kreślarskich, mebli artystycznych, a także w rzeźbiarstwie.

3. Przeczytaj tekst z podr. s.343 – 344 p.t. „Dom Tuaregów”.
4. Odpowiedz w zeszycie na pytania zawarte w ćwicz.1, s. 344. Pamiętaj, żeby najpierw 

przepisać pytanie a potem udzielić odpowiedzi.
5. Zrób w zeszycie ćwicz.2 s.344 najlepiej w formie tabeli. Pisz starannie.

Zadanie obowiązkowe
Ćwicz. 3a, s. 345 ( co najmniej 8 zdań). Pisz starannie!!!
Zadanie przesyłacie celem sprawdzenia tego samego dnia do godziny 20.

12.05.2020r.

TEMAT: Czy przesłanie wiersza Edwarda Stachury jest aktualne do dziś?

1. Zapisz w zeszycie temat lekcji.
2. Wysłuchaj piosenki zespołu Stare Dobre Małżeństwo. Wejdź w poniższy link.

https://www.youtube.com/watch?v=8DJONzA7tpU

3. Przeczytajcie wiersz E. Stachury, podr. s.346.

Sformułowanie „Ite missa est” oznacza po łacinie – idźcie, ofiara spełniona. Jest to 
wyrażenie kończące mszę świętą.

4. Odpowiedz w zeszycie na pytania:
1. Do kogo podmiot liryczny zwraca się w tym wierszu?
2.  O co prosi w wierszu podmiot liryczny?
3. Określ formę gramatyczną czasowników występujących w tekście ( osoba, liczba, 

tryb)

Idź - .............................................................................................

https://www.youtube.com/watch?v=8DJONzA7tpU


Idźcie - ........................................................................................
Rozejdźcie się - ...............................................................................
Nie zamienimy - ..............................................................................

4. Jak rozumiesz słowa zawarte w wierszu „ Dla wszystkich starczy miejsca pod wielkim
dachem nieba”?

5. Jeżeli niebo w wierszu zostało określone jako dach, to jakich cech nabiera Ziemia 
ukazana z takiej perspektywy? 
Na to i wcześniejsze pytania udziel odpowiedzi w zeszycie.

Zadanie dla chętnych.
Wykonaj plakat będący ilustracją przesłania wypływającego z wiersza ( technika dowolna) .
Termin przesłania pracy – najbliższy piątek godz. 20.

13.05.2020r.

TEMAT: Refleksje nad współczesną Polską w utworze M. Świetlickiego p.t. „Nowe 
pogo”.

1. Zapisz w zeszycie temat lekcji.
2. Przeczytaj tekst „Nowe pogo” – podr. s. 348. Zapoznaj się z objaśnieniem słów na 

marginesie: „pogo, kontemplować”.
3. Obejrzyj filmik o zgubnych skutkach ciągłego używania telefonu komórkowego. Wejdź w

tym celu w podany niżej link.

https://www.youtube.com/watch?v=5xW1PXgClA0

4.Zapoznaj się z pojęciem „prozy poetyckiej” – ćwicz.3 s. 348. Zwróć uwagę, żeautor 
tworząc metafory nawiązuje do sfery sacrum ( związanej z wiarą)., np. „populacja nabożnie 
kontempluje”, „mrok rozświetlają błękitne poświaty”.

4. Co jest przyczyną tego, że ludzie źle śpią. Zrób w zeszycie schemat w formie pajączka, 
podaj 8 przyczyn (w zeszycie).

5. Jaka refleksja zawarta jest w tym krótkim tekście? Wypowiedz się co najmniej w 6 
zdaniach (w zeszycie).

14.05.2020r.
TEMAT: Redagujemy dalszy ciąg opowiadania na podst. tekstu A. Filipiuka.

1. Zapisz w zeszycie temat lekcji.
2. Przeczytaj tekst „ Samolot do dalekiego kraju” s. 349- 353.
3. Odpowiedz w zeszycie na pytania z ćwicz.,s. 353.
4. Wymień zdarzenia z tekstu, które można zaliczyć do fikcji prawdopodobnej i te, które 

zaliczymy do fantastyki.
Zadanie obowiązkowe
Napisz dalszy ciąg opowiadania. Pamiętaj, żeby twoja praca była spójna z przeczytanym 
tekstem. Zwróć uwagę na poprawność ortograficzną i interpunkcyjną a także stylistykę pracy.
Twoja praca nie może być krótsza niż 150 słów. Możesz pisać odręcznie w zeszycie lub w 
wordzie a potem pracę wkleić do zeszytu. 
Pracę należy przesłać najpóźniej do najbliższej soboty godz.20 celem sprawdzenia.

https://www.youtube.com/watch?v=5xW1PXgClA0


15.05.2020r.

TEMAT: Charakterystyka postaw bohaterów w opowiadaniu S. Mrożka p.t. „Lew”.

1. Zapisz w zeszycie temat lekcji.
2. Przeczytaj tekst z podr. s. 354 –355.
3. Odpowiedz w zeszycie na pytania do tekstu:

1. Dlaczego Kajus Bondani chce, by lew wyszedł na arenę?
2. Jak Kajus namawia lwa, by wyszedł na arenę? Jakich używa argumentów?
3. Dlaczego lew nie chce wyjść na arenę?
4. Jakie argumenty podaje?
5. Gdzie i kiedy rozgrywają się opisane w tekście wydarzenia?
6. Zrób w zeszycie ćwicz.4, s. 356 w podręczniku.

Zadanie dla chętnych
Ćwicz. 6, s. 356 ( co najmniej 6 zdań, ale najchętniej więcej  ).
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