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19.05.2020r. 

TEMAT: Pośrednio o bohaterach. Analiza i interpretacja utworu Jacka Podsiadły.

1. Zapisz w zeszycie temat lekcji.
2. Przeczytaj w podręczniku tekst p.t. „ Rozdzialik czwarty, w którym oglądamy domy sióstr

Świniarskich”. S. 113 – 115.
 zwróć uwagę na szczegółowość opisu domów i użycie dużej ilości epitetów i porównań. 
3. Znajdź i zapisz w zeszycie 4 epitety i 2 porównania z przeczytanego tekstu.
4. Zrób STARANNIE w zeszycie ćwicz 1, s.115.
5. Podaj po 2 argumenty do dwóch podanych poniżej przeciwstawnych tez. ( tezy wraz z 

argumentami przepisz do zeszytu):

I. TEZA - Dom świadczy o osobie, która go zamieszkuje.
Argument 1 - ..............................................................................................................
Argument 2 - .............................................................................................................

II. TEZA - Dom nie zawsze świadczy o osobie, która go zamieszkuje.
Argument 1 - ..........................................................................................................
Argument 2 - ...........................................................................................................

Zadanie dla chętnych
Opisz twój pokój lub twoje ulubione miejsce w domu, tak aby opis ten był źródłem wiedzy o 
tobie. ( jest to zad.4 pierwsza kropka podr. s. 115) – termin realizacji 20.05.godz.20.

20.05.2020r. 

TEMAT: Każdy ma prawo do prywatności. Refleksje inspirowane fragm. powieści     
Z. Orlińskiej.

1.Zapisz w zeszycie temat lekcji.
2. Przeczytaj w podręczniku tekst p.t. „Przeprowadzka” s. 116- 118.
3. Zrób w zeszycie ćwicz 1 s. 118 ( nie musisz opisywać wszystkich bohaterów opowiadania, 
wybierz sobie jednego i opisz go w humorystyczny sposób).
4. Wykonaj w zeszycie ćwicz 3c, s. 118. Pamiętaj o znalezieniu wyjaśnienia słów, których nie
rozumiesz i wpisaniu ich wraz z wyjaśnieniem do zeszytu. Wszyscy koniecznie wpiszą 
wyjaśnienia słów „konfuzja, zdeprymowanie, konsternacja, aprobata”.
6. W co najmniej 6 zdaniach wyraź swoją opinię na temat: „Czy nastolatek ma prawo do 

prywatności?”



21.05.2020r.

TEMAT: Jak poprawnie akcentować wyrazy w języku polskim?

1. Przepisz do zeszytu temat lekcji.
2. Obejrzyj filmik, w którym wyjaśnione zostały zasady poprawnego akcentowania w j. 

polskim. W tym celu wejdź w poniższy link:
https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=4Wjo3jv-zOI

*Najważniejsze informacje dotyczące akcentowania znajdziesz też w podręczniku na s. 104. 
Korzystaj z nich podczas wykonywania ćwiczeń.

3. Wykonaj w zeszycie ćwicz. 2 i 3 a, b, c, d, s. 104 z podręcznika.

Zadanie obowiązkowe
Wykonaj w ćwiczeniach zad. 1, 2, 3, s.32 i prześlij celem sprawdzenia w tym samym dniu, tj. 
21.05. do godz. 20.

22.05.2020r.

TEMAT: Plakat jako tekst kultury – funkcja plakatu.

1. Zapisz w zeszycie temat lekcji.
2. Zapisz co najmniej 5 skojarzeń ze słowem „stres”.
3. Podaj przykłady 3 sytuacji, które cię stresują ( w zeszycie).
4. Napisz w zeszycie własną definicję słowa „stres”.
5. Przepisz podaną niżej notatkę dotyczącą plakatu do zeszytu.

NOTATKA DO ZESZYTU

Plakat jest gatunkiem grafiki użytkowej. 
1. Czemu służy plakat?  
- pełni funkcję informacyjną, reklamową
- propaguje coś, przestrzega przed czymś
- ma zachęcać, np. do obejrzenia filmu

2. Jakie cechy powinien mieć plakat?  
- powinien trafiać w sedno
- musi być przejrzysty i czytelny dla odbiorców
- powinien zwracać uwagę widza, zaskakiwać go

3. Czego dotyczy plakat?  
- filmu
- przedstawień teatralnych
- koncertów
- zjawisk społecznych, np. narkomanii, chorób, stresu
- ważnych wydarzeń
- rozmaitych akcji i organizacji społecznych lub politycznych

https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=4Wjo3jv-zOI


6. Przyjrzyj się teraz plakatowi „ Stres w pracy” pod., s. 97 a następnie przeczytaj jaka jest 
symbolika schodów, stopni ( jest to wyjaśnione obok plakatu).

7. Przemyśl odpowiedzi na pyt. 1 – 4 podr. s. 97. 
8. Zrób w zeszycie ćwicz. 5 s. 98.
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