
Język polski – nauczyciel: Sylwia Amrogowicz 

Klasa 4a   

20-24.04.2020r.  

Temat: Poznajemy różne sposoby zapisu planu wydarzeń w tekście literackim. 

Materiały: zeszyt, podręcznik (s. 225) 

1. zapisz notatkę: 

Plan ramowy- najważniejsze wydarzenia z tekstu, które przedstawiamy w punktach. 

Można go zapisać na 3 sposoby: 

a) w formie zdań; 

b) za pomocą pytań; 

c) bez użycia czasowników (w formie równoważników zdań). 

2. Przepisz wszystkie sposoby zapisu wydarzeń ze str. 225 w podręczniku. 

Temat: Poznajemy baśń o Kopciuszku. 

1. Przeczytaj treść baśni ze str. 327-331. 

2. Wykonaj zad 1/332- zapisując w zeszycie tylko zdania zgodne z treścią baśni. 

3. Zilustruj wybraną postać z tej baśni. 

 

Temat: Cechy baśni jako gatunku literackiego 

1. Przepisz do zeszytu definicję baśni ze str. 332. 

2. Sporządź notatkę, uzupełniając tabelę: 

1. Kiedy i gdzie 

rozgrywają się 

wydarzenia w baśni 

 

2. Bohaterowie 

prawdopodobni 

 (realistyczni) 

 

3. Bohaterowie 

fantastyczni 

 

4. Zdarzenia 

nadprzyrodzone 

 

5. Morał (nauka, która 

wynika z treści baśni) 

 

 

 

 

Temat: Wzbogacamy nasz styl- rozwijamy zdania. 

1. Sporządź notatkę: 

Ania śpi.- to zdanie nierozwinięte, które można wzbogacić  dodając do każdego wyrazu 

określenia; np. 

Ania (jaka?) zmęczona, mała 

śpi (jak?) smacznie 

śpi (na czym?) na kanapie 

 

Zmęczona Ania śpi smacznie na kanapie.- tak powstało zdanie rozwinięte. 



 2. Rozwiń zdania dodając określenia do każdego wyrazu: 

Rafał czyta. 

Agnieszka wygrała. 

Janek  zobaczył. 

Ławka przewróciła się. 

Mama kupiła. 

Dzieci bawiły się. 

 3.* Zadanie dodatkowe: ułóż zdanie rozwinięte, w którym każdy wyraz zaczyna się tą samą 

literą, np.: Krewny króla Karola kupił królewnie Karolinie kolorowe korale. 

 

 

Klasa 7a  

Temat: Opowieść Małego Księcia o baobabach.  

Materiały: lektura, zeszyt. 

Odszukaj w Małym Księciu informacje o planecie, na której mieszkał bohater ( jak 

wyglądała, co na niej rosło, czym zajmował się Mały Książę, co lubił, z kim rozmawiał, kim, 

czym opiekował się). 

Przeczytaj jeszcze raz historię o baobabach i odkryj jej ukryty sens(czyli czego może ona nas- 

czytelników, ludzi nauczyć, przyjmując, że baobab zachowuje się na planecie tak jak zło w 

ludzkiej duszy).   

 

Temat: Odczytujemy symbole w Małym Księciu. 

1. Zapisz swoimi słowami definicję symbolu, korzystając z dostępnych źródeł. 

  

Wypełnij kartę pracy: 



 



Temat: Symbol i alegoria. 

Materiały: bajka Ignacego Krasickiego Kruk i lis, lektura  

1. Odszukaj definicję alegorii  w dostępnych źródłach i wykaż różnicę między tym pojęciem a 

symbolem. Pomoże ci w tym tabela: 

 

 

Temat: Recepta na przyjaźń wypowiedziana przez Lisa- bohatera utworu A. de Saint- 

Exupery’ego. 

1. Przypomnij sobie treść rozmów małego chłopca z Lisem bardzo szczegółowo. 

2. Sporządź szczegółową notatkę- na ocenę!!!: opowiedz , czego dowiedział się Mały Książę o 

przyjacielu i uczuciu przyjaźni  rozmawiając z Lisem (który uosabia cechy mędrca) i obserwując 

ludzi? ( jakie cechy, zachowania świadczą o istocie przyjaźni, co to znaczy „oswoić”, „ryzyko łez” ? 

itd.)  

Klasa 8a  

Temat: Czy Balladyna była dobrym władcą? 

Materiały: zeszyt, karta pracy, lektura 

1. Z wypowiedzi Kanclerza (w akcie V, w scenie 4 ) wypisz cechy, jakimi powinien 

odznaczać się władca. 

2. Zapisz kolejno, jak zaprezentowała się Balladyna w mowie tronowej. 

3. Czy Balladyna była dobrym władcą? Uzasadnij swoje zdanie odpowiednimi argumentami  

( co najmniej 2 ) 

 



Temat: Sprawiedliwe wyroki. Prawa boskie i prawa natury. 

 
 



Temat: Budowa zewnętrzna i wewnętrzna Balladyny jako gatunku. 

1. Uzupełnij tekst na podstawie własnej wiedzy i treści lektury, przepisz do zeszytu: 

 

Dramat Juliusza Słowackiego „Balladyna” jest………………….(wpisz 

gatunek). Zbudowany jest z ….aktów, które poprzedza ………….w postaci listu 

dedykacyjnego do Zygmunta Krasińskiego, kończy zaś ………………... 

Akty dzielą się na sceny. Wiele scen posiada………………….. czyli 

tekst………………………..(są to uwagi odautorskie dotyczące dekoracji, zachowania i 

wyglądu postaci lub innych rzeczy, które w danej scenie należy uwzględnić). 

Wypowiedzi kolejnych bohaterów  stanowią ………………………………… 

Jak w każdym dramacie, akcja ma swoje fazy. Jest więc: ekspozycja, zawiązanie 

akcji, rozwój akcji, punkt kulminacyjny i rozwiązanie akcji. 

………………………………– zapoznaje odbiorcę z głównymi problemami utworu. Po 

spotkaniu Kirkora z Pustelnikiem i po pojawieniu się Filona możemy zakładać, że będzie 

chodziło o panowanie na tronie w Gnieźnie, małżeństwo Kirkora i jakieś problemy miłosne. 

………………………………– Goplana uwodzi Grabca a Kirkor przybywa do chaty wdowy. 

………………………………– Grabiec zostaje zmieniony w wierzbę płaczącą; dziewczęta 

idą do lasu na maliny. 

……………………………….to punkt, w którym napięcie przeciwstawnych dążeń osiąga 

najwyższy stopień – jest to zabójstwo Aliny. 

Od tego punktu  mnożą się komplikacje. Akcja wydłuża się. Następuje kolejna dramatyczna 

scena związana z wyrzuceniem matki z zamku. Później następne zabójstwa. 

…………………………………. stanowi końcowa scena sądu, wydania wyroków i nagłej 

śmierci Balladyny. 

Całość dramatu ujęta jest w klamrę ……………………i ……………………… – 

wszystkie otwarte w nim wątki zostają zamknięte. 
 

 


