
Język polski – zadania na tydzień: 25-29.05.2020r.  

Klasa 4a   

Temat: Okoliczności powstania „Mikołajka”. 

1. Autorzy(przeczytaj informacje o autorach) 

Rene Goscinny urodził się 14 sierpnia 1926 w Paryżu. Był synem Polaka, Stanisława 

„Simkha” Gościnnego, inżyniera pochodzącego z Warszawy, i Ukrainki, Anny Bereśniak-

Gościnnej, pochodzącej z Chodorkowa. Zasłynął na świecie jako twórca scenariuszy do wielu 

popularnych serii komiksowych. We współpracy z rysownikiem Jean-Jacques Sempé tworzy 

opowieści o przygodach Mikołajka, wymyślając dziecięcy język, który zapewni słynnemu 

uczniakowi ogromne powodzenie. A potem, wraz z Albertem Uderzo, tworzy Asteriksa. Mały 

Gal odnosi niewiarygodny sukces. Przygody Asteriksa, przetłumaczone na 107 języków i 

dialektów, są jednymi z najpopularniejszych książek na świecie. Goscinny, autor bardzo 

płodny, tworzy jednocześnie komiksy o Lucky Luke'u we współpracy z Morrisem, o 

Iznogudzie z Tabarym, Les Dingodossiers z Gotlibem i wiele, wiele innych. Realizuje 

kreskówki Asteriks i Kleopatra, Dwanaście prac Asteriksa, Miasteczko Daisy i Ballada o 

Daltonach. Za całość twórczości filmowej uhonorowano go pośmiertnie Césarem. René 

Goscinny umiera 5 listopada 1977 roku w wieku 51 lat. 

J.J Sempé urodził się 17 sierpnia 1932 r. w Bordeaux. Jako chłopiec pracuje u handlarza 

winem, był też wychowawcą kolonijnym, gońcem. W wieku osiemnastu lat wstępuje na 

ochotnika do wojska i wyrusza do Paryża, gdzie w 1951 roku sprzedaje pierwszy rysunek. 

Spotkanie z Goscinnym zbiega się z początkiem błyskawicznej kariery Sempégo jako 

„rysownika prasowego". W opowieściach o Mikołajku tworzy niezapomnianą galerię 

portretów małych urwisów. W czasie, kiedy powstają rysunki do Mikołajka, Sempé debiutuje 

w magazynie „Paris Match" (1956) i współpracuje z wieloma czasopismami. Jego pierwszy 

album z rysunkami zostaje wydany w 1962 roku pod tytułem Rien n'est simple.. 

 

2. Przeczytaj informacje na temat pomysłu napisania opowiadań pt. „Mikołajek”, 

następnie zapisz krótką notatkę na ten temat w zeszycie. 

 

Pierwsze opowiadanie o Mikołajku pojawiło się we francuskiej gazecie w 1959 r. Nikt 

wtedy nie przypuszczał, że czytelnicy będą chcieli znać dalsze losy chłopca. W ten sposób 

René Gościnny- pisarz i Jean-Jacques Sempé (ilustrator) do 1965 r. stworzyli kilkaset 

opowiadań. Niektóre z nich umieszczane były potem w książkach. Najnowsze zbiory, z 

nieznanymi tekstami, zaczęły pojawiać się we Francji w 2004 r. za sprawą córki 

Gościnny’ego. 

 

Temat: Elementy świata przedstawionego w lekturze. 

Notatka w zeszycie: 

1. Miejsce i czas akcji. 

Zdarzenia mają miejsce we Francji, głównie w szkole i domu głównego bohatera. 

Dokładny czas akcji nie jest znany. Wiadomo tylko, że w domu Mikołajka wciąż nie ma 

telewizora, więc można przypuszczać, iż to połowa XX w. W tym mniej więcej czasie, w 

1960 roku, zaczęły ukazywać się opowiadania. 

2. Bohaterowie (o każdym bohaterze napisz 2-3 zdania, które go charakteryzują) 



a) Mikołajek- to chłopiec ani zbyt pilny, ani zbyt niesforny. Zawsze zanim coś zbroi, martwi 

się, co pomyślą sobie jego rodzice. Sympatyczny urwis, posiada dobre serce i wiele energii. 

Nie lubi arytmetyki. Uwielbia za to swoją panią nauczycielkę. 

b) Maksencjusz………………………………………… 

c) Kleofas………………………………………………. 

d) Ananiasz…………………………………………….. 

e) Alcest……………………………………………….. 

f) Rufus………………………………………………… 

g) Euzebiusz…………………………………………… 

h) Gotfryd……………………………………………… 

3. Akcja- tworzą ją zabawne wydarzenia związane z codziennym życiem Mikołajka i jego 

przyjaciół, rodziców, nauczycielki. 

 

Temat: Kolejność zdarzeń w zbiorze opowiadań „Mikołajek” 

            

Uporządkuj i przepisz do zeszytu plan wydarzeń 

1.Fotograf próbuje zrobić zdjęcie klasie Mikołajka. 

Zabawa taty i sąsiada, pana Blédurta 

Rosół, czyli wychowawca 

Mikołajek ucieka z domu 

Nowy kolega szkolny – Dżodżo 

Imieniny mamy i bukiet kwiatów  

Ananiasz w roli pani nauczycielki 

Przygotowania do gry w futbol 

Wagary  

Alcest przypomina sobie o piłce 

Inspektor w szkole 

Mikołajek przyprowadza do domu psa 

Ludeczka – nowa koleżanka Mikołajka 

Fotograf, przerażony wybrykami dzieci, ucieka 

Zabawa w kowbojów w domu Mikołajka 

Mikołajek i Alcest palą cygaro 

Wyścig taty i pana Bludérta 

Choroba Mikołajka 

Mikołajek stara się o nowy rower 

Mikołajek odwiedza Ananiasza 

Trudna praca pana Bordenave 

 

Uwaga !! Wysyłamy zdjęcia notatek z całego tygodnia do 1 czerwca. 

 

Klasa 7a  



Temat: Pamięć zapisana w kamieniu- o pomnikach i ich znaczeniu. ( poniedziałek- 25 

maja) 

1. Zapisz informację z podręcznika (s. 112) czym jest pomnik i jakie może przybierać formy. 

2. Obejrzyj dokładnie fotografie pomników ze stron 109-111 i zapisz autorów każdego 

pomnika ich pełną nazwę. Następnie poszukaj informacji  o wydarzeniach historycznych, 

którym są poświęcone i zapisz o każdym z nich kilkuzdaniową notatkę.- na ocenę!!! 

 

 

Temat: Pejzaż słowem malowany- „Moja piosnka II”- C. K. Norwida (wtorek -26 maja) 

 

Przygotuj krótką informację o autorze na zajęcia na Discordzie. 

 

 

Temat: Powtarzamy wiadomości o zdaniach złożonych – przygotowanie do sprawdzianu 

(środa 27 maja) 

 

Uwaga !! Wysyłamy zdjęcia notatek z całego tygodnia do 1 czerwca! 

Klasa 8a  

Temat (na poniedziałek): nazwy mieszkańców planet kontynentów, państw, regionów, 

miejscowości…- utrwalenie zasad pisowni. 

1. Przeczytaj uważnie całą informację z podręcznika na str.271 

2. Sporządź notatkę, w której zapiszesz , które nazwy piszemy wielką, a które małą literą. 

3. Wykonaj zadania: 1, 2, 5/271 

 

 

Temat (środa): Możemy wiele przeżyć, gdy śledzimy losy bohaterów. Przygotowanie do 

rozprawki. 

1. Przypomnijcie sobie treść, problematykę i bohaterów lektur: 

Latarnik, Syzyfowe prace, Mały książę, Kamienie na szaniec. 

 

Temat: ( piątek) Powtórzenie wiadomości ze słowotwórstwa. 

 

 

Uwaga !! Wysyłamy zdjęcia prac w ustalonym terminie na Discordzie. 

 


