
TEMATY LEKCJI 
I WSKAZOWKI DO ZDALNEJ PRACY

KLASA VII
JĘZYK POLSKI

04. 05.2020r. 
TEMAT: Co powinniśmy wiedzieć o wyrazach złożonych oraz nazwach 
wielowyrazowych.

1. Zapisz w zeszycie temat lekcji.
2. Przygotuj podręcznik i ćwiczenia.
3. Otwórz podr. na s. 163 i zapoznaj się z informacjami w tabeli o rodzajach wyrazów i 

nazw złożonych.
4. Dla lepszego zrozumienia zagadnienia obejrzyj filmik, który znajduje się w podanym 

niżej linku.

https://www.youtube.com/watch?v=UkYW9KMLaWs

5. Przepisz do zeszytu podane niżej definicje wyrazu prostego i złożonego.

Wyrazy proste – takie, które mają jedną podstawę słowotwórczą (czyli pochodzą od jednego 
wyrazu) – np. stół, piesek, nauczyciel, babcia, domowy.

    Wyrazy złożone – wyrazy pochodzące od dwóch wyrazów podstawowych i zawierające 
dwie podstawy słowotwórcze.

6. Zrób w zeszycie notatkę, w której podasz definicję złożenia, zrostu i zestawienia ( możesz
skorzystać z informacji zawartych w podręczniku, jak również z informacji 
przedstawionych w filmiku.

7. Poniżej podaję po kilka przykładów do każdego z rodzajów wyrazów złożonych. 
Wykorzystaj je w swojej notatce i podaj po 2 do każdego przykładu.

ZŁOŻENIA ZROSTY ZESTAWIENIA
łamigłówka mysikrólik czarna jagoda
grzybobranie widzimisię panna młoda
gwiazdozbiór Bogumiła Morze Czarne
roślinożerca rzeczpospolita Wielki Wóz
błogostan Koziegłowy Boże Narodzenie
zawalidroga Wielkanoc babie lato
jęczydusza północ owczarek niemiecki

8. Zadanie obowiązkowe
Otwórz teraz ćwiczenia na s.51 –52 i zrób ćwicz. 1 i 2. Prześlij zdjęcia ćwiczeń celem 
sprawdzenia.
W niedługim czasie napiszecie z tego materiału sprawdzian, dlatego starajcie się 
zapamiętać przyswojone wiadomości.

https://www.youtube.com/watch?v=UkYW9KMLaWs


05.05.2020r.
06.05.2020r.

TEMAT: Powrót Odyseusza do domu tematem różnych tekstów kultury.
(realizacja tematu przeznaczona na 2 jednostki lekcyjne)

1. Zapisz w zeszycie temat lekcji.
2. Przypomnij sobie mit o tułaczce Odyseusza (podr, s. 150, jak również dostępne zasoby 

biblioteczne lub internetowe).
3. Zrób w zeszycie notatkę o Odyseuszu uwzględniającą informacje kim był i jakie były 

kolejne etapy jego 10-letniej tułaczki ( elementy tułaczki wymienione są w zadaniu 
wstępnym) na s. 150 w podr.

4. Przeczytaj znajdujący się w podr. fragm. „Odysei” Homera.
Zwróć uwagę, że utwór rozpoczyna się od apostrofy – w tym przypadku jest to bezpośredni 
zwrot do Muzy, czyli natchnienia poetyckiego, by spłynęło na autora tekstu, aby mógł opisać 
niezwykłe przygody Odyseusza.

5. Zrób w zeszycie plan zdarzeń zamieszczonego w podr. fragm. „Odysei”. Pamiętaj, że plan
zdarzeń sporządzamy w punktach, zaczynamy od dużej litery, kończymy kropką i dbamy 
o jednolity styl ( zdania lub równoważniki zdania).

6. Przeczytaj teraz wiersz L. Staffa p.t. „Odys”, podr. s. 153. I odpowiedz pisemnie na 
następujące pytania:

 Czego symbolem może być podróż?
 Jak rozumiesz 2 ostatnie wersy utworu L. Staffa.
 Podaj przykłady znanych Ci tekstów, w których występuje motyw wędrówki, podróży.

Zadanie obowiązkowe
Zrób zdjęcie zrobionej w zeszycie notatki o Odyseuszu i planu zdarzeń i prześlij celem 
sprawdzenia do 06.05.2020r. godz.19.

07. 05.2020r.
TEMAT: Co określa naszą tożsamość?

1. Zapisz w zeszycie temat lekcji. 
2. Otwórz podręcznik na s. 310.
3. Zapoznaj się z definicją słowa „tożsamość” – ćwicz.1 s.3 10 ( na zielonym tle).
4. Zabawa „Kim Jestem?”

Napisz w zeszycie słowa określające, kim jesteś ( co najmniej 10 słów), np. Polakiem, 
uczniem, egoistą, itp.

5. Napisz, co najbardziej kształtuje twoją tożsamość. Możesz wybrać pojęcia i słowa z ćwicz. 
    2, s 310 albo podać swoje propozycje.
5. Podaj przykłady, jak ludzie uzewnętrzniają swoją tożsamość, np. zakładają koszulkę ze 

swoim ulubionym zespołem. Podaj 5 przykładów.
6. Zadanie dla chętnych

Odpowiedz w 6 zdaniach na pytanie: Dlaczego niektórzy zmieniają tożsamość w               
wirtualnym świecie ( podają się za kogoś innego niż są w rzeczywistości).



08.05.2020r.
TEMAT: Myśli Jana Pawła II inspiracją do rozważań na temat dziedzictwa 
kulturowego Polaków.

1. Zapisz w zeszycie temat lekcji.
2. Otwórz podręcznik na s. 311 i przeczytaj tekst autorstwa Jana Pawła II p.t. „Pamięć i 

tożsamość”.
3. Napisz w zeszycie własną definicję słowa „ojczyzna”.
4. Podaj przykłady dziedzictwa związanego z Twoją rodziną, np. zdjęcia, przepisy 

przekazywane z pokolenia na pokolenie, itp.( 5 przykładów).
5. Podaj teraz przykłady dziedzictwa polskiego.(5 przykładów).
6. Jakie teksty literackie uznać należy za dziedzictwo duchowe Polaków? 

Punkty 4, 5 i 6 wykonujecie również w zeszycie.
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