
Język polski – nauczyciel: Sylwia Amrogowicz 

Klasa 4a   

04-08.05.2020r.  

Temat: Fantastyczna opowieść o pochodzeniu rodziny. 

Materiały: zeszyt, podręcznik  

1. Przeczytaj dwukrotnie wiersz Opowieść Joanny Papuzińskiej ze str. 145 w 

podręczniku. 

2. Wykonaj w zeszycie zadania:1 i 2 /146 

3. Ustnie wykonaj zad. 4a i 4b/146 

Zad. domowe 

Zad. 6/146- korzystaj z różnych źródeł informacji. 

 

 

Temat: Pisownia ż w cząstkach ża-, żo-, żu-, ży-. 

Str. 149 w podręczniku 

1. Wykonaj w zeszycie zad. 1 b/14.  

2. Przepisz zasadę ortograficzną z ramki n str.150 

3. Wykonaj pisemnie zad. 2/150. 

 

Temat: Przypomnienie wiadomości o budowie wiersza. 

1. Przeczytaj dwukrotnie wiersz Stara fotografia mojego taty ze str. 147 w podręczniku. 

2. Wykonaj zad. 1/148 

3. przepisz definicję rymu z ramki 

4. Wykonaj zad. 5/148 

5. Policz dokładnie ilość zwrotek ( strof), przelicz czy w każdej strofie jest jednakowa ilość 

wersów, następnie zapisz swoje obserwacje. 

6. Wypisz z wiersza 4 dowolne pary wyrazów, które się rymują. 

 

 

Uwaga !! Wysyłamy zdjęcia notatek z całego tygodnia do 11 maja. 

 

Klasa 7a  

04.05.2020  

Temat: Zdanie podrzędne okolicznikowe. 

W podręczniku na str. 281 ( w waszych podręcznikach może być stronę wcześniej- 

sprawdźcie!) wypisane są różne rodzaje okoliczników i ich pytania- musicie je przyswoić. 

Przeczytajcie notatkę z tej strony i zapiszcie w zeszytach, odpowiednio uzupełniając, tekst: 

Zdanie podrzędne okolicznikowe informuje o okolicznościach czynności lub stanu ze 

zdania nadrzędnego. Odpowiada na pytania…………………………………………… 

………………………………………………. 



Zdania  podrzędne okolicznikowe łączą się ze zdaniem nadrzędnym za pomocą spójników:… 

…………………………… lub zaimków……………………………………………………………..  . 

 

05.05.2020 . 

Temat: Analiza składniowa zdań złożonych z podrzędnym okolicznikowym. 

Zapraszam na kanał głosowy na Discordzie z zeszytem, książką i ćwiczeniem o godz. 8.30- 9.45. 

06.05.2020. 

Temat: Zdanie podrzędne dopełnieniowe. 

Przypominamy sobie czym jest dopełnienie, na jakie pytania odpowiada i zapraszam na 

Discord w godz.  8.30- 9.45. 

 

 

Klasa 8a  

05.05.2020. 

Temat: Geneza Pamiętnika z powstania warszawskiego- Mirona Białoszewskiego. 

1. Sięgając do różnych źródeł informacji, wyjaśnij  w formie kilkuzdaniowej notatki 

okoliczności napisania Pamiętnika…. 

2. Zapisz w zeszycie cechy pamiętnika jako formy wypowiedzi ( przejrzyj podręcznik). 

06.05.2020r. 

Temat: Powstanie warszawskie w formie pamiętnika. 

Zapraszam  w  środę-  w godz. 8.30-9.45 na Discord- kanał głosowy- omówimy Pamiętnik z 

powstania warszawskiego Mirona Białoszewskiego- przeczytajcie do tego czasu fragment z 

podręcznika na str. 119-122. 

 

08.05.2020r. 

Temat: Z wizytą w Muzeum Powstania Warszawskiego. 

Zapraszam  na lekcje-  w godz. 11.30-12.45 na Discord- kanał głosowy. 

 


