
Język polski – zadania na tydzień: 18-22.05.2020r.  

Klasa 4a   

Temat: Co nazywa przysłówek? 

Materiały: zeszyt, podręcznik s. 255 

1. Zapisz wierszyk ułatwiający zapamiętanie pytań przysłówka i jego przykładów: 

Jak? Gdzie? Kiedy?- to przysłówek. 

Ładnie, blisko, dziś- dość słówek! 

Naucz się wierszyka na pamięć. 

 2. Przepisz z książki informację z ramki ze str. 255 

 3. Wykonaj zad.1 /255 oraz 2/256. 

 

Temat: Różne typy wypowiedzeń. 

Zapisz w zeszycie i zapamiętaj: 

Wypowiedzenie – to pewna skończona myśl, po której pojawia się kropka, pytajnik lub 
wykrzyknik.  
Rodzaje wypowiedzeń: 

1) zdania, 
2) równoważniki zdań, 
3) wykrzyknienia, 
4) zawiadomienia. 

1) Zdania charakteryzują się tym, że pojawia się w nich osobowa forma czasownika, np. 
Turyści przyjechali nad morze. 

2) Równoważniki zdań odznaczają się tym, że brakuje w nich czasownika w formie osobowej, 
ale zawsze możemy wypowiedzenie tak przekształcić, aby brakująca forma się pojawiła, np.: 
Powrót do domu. → Wrócił do domu. 

3)Wykrzyknienia to komunikaty, najczęściej bardzo emocjonalne i zakończone wykrzyknikiem, 
w których nie używa się czasownika, np. ostrzeżenie tak zapisane :Uwaga! 

4) Zawiadomienia to z kolei najczęściej krótkie teksty umieszczone na obiektach lub 
przedmiotach, napisy urzędowe na budynkach czy nawet tabliczki z nazwami ulic, miejscowości, 
identyfikatory, np. tablica Wrocław Główny na peronie dworcowym 

Wypowiedzenia coś komunikują. Przeważnie przekazujemy w nich  informacje, o coś pytamy, 
ale również wyrażamy nasze żądania lub rozkazy. 

Temat: Jak dobrze znam treść „Mikołajka”R. Gościnnego i J.J.Sempe? 

Po przeczytaniu zadanej Wam lektury w zeszytach ułóżcie 10 pytań do jej treści i 

odpowiedzcie na nie. 

 

 

Uwaga !! Wysyłamy zdjęcia notatek z całego tygodnia do 25 maja. 

 



Klasa 7a  

Temat: Jak przebiegała walka o redutę Ordona? ( poniedziałek- 18 maja) 

Materiały: podręcznik s. 102-105 

 

1.  Przeczytaj dwukrotnie wiersz Adama Mickiewicza pt. „Reduta Ordona” 

2. Wyjaśnij w zeszycie słowa: reduta, adiutant, kibitki, Moskal 

3. Przeczytaj informację o lekturze  

4. Ustal chronologię zdarzeń opowieści adiutanta. 

 

 

 

Temat: Raport z pola bitwy. ( wtorek- 19 maja- zapraszam na Discord) 

Pracujemy z tekstem: 

1. Plan przebiegu walk. 

2. Dwie walczące strony- gromadzimy informacje. 

3.Symbolika barw. 

 

 

Temat: Moc poetyckiego słowa- środki artystycznego wyrazu i ich rola w utworze 

Adama Mickiewicza. (20 maja- zapraszam na Discord) 

1. Przypomnij sobie środki artystyczne, uzupełniając tabelę w zeszycie (użyj 

linijki!! lub wydruku ) 

nazwa definicja 

epitet 

 

 

 

 

porównanie 

 

 

 

wykrzyknienie 

 

 

 

peryfraza(omówienie, 

eufemizm) 

 

 

Hiperbola(przesadnia) 

 

 

 

Paralelizm(analogia, 

podobieństwo) 

składniowy 

 

pytanie retoryczne 

 

 

 

Pracujemy z tekstem. 



 

 

 

Uwaga !! Wysyłamy zdjęcia notatek z całego tygodnia do 25 maja! 

Klasa 8a  

Temat (na poniedziałek): Zakręty polskiej ortografii- powtarzamy zasady pisowni „ó” i 

„u”. 

1. Przyjrzyj się poniższej grafice, którą można znaleźć w sieci i zaproponuj podobną 

mapę  zasad pisowni „u” w zeszycie. 

2. Wykonaj kilka dyktand on- line o różnym stopniu trudności. 

 
 

Temat (środa): Zaproszenie ogłoszenie- redagowanie przy ekranie- na Discordzie. 

Temat (piątek):Rozprawka- ćwiczenia redakcyjne na Discordzie. 

 

 

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



 

 


