
Język polski – nauczyciel: Sylwia Amrogowicz 

Klasa 4a   

27-30.04.2020r.  

Temat: Powtarzamy wiadomości o częściach mowy. 

Materiały: zeszyt, podręcznik  

1. Wypełnij tabelę 

Nazwa części 

mowy 

czasownik rzeczownik przymiotnik 

Czym jest? odmienna część mowy 

 

  

Co nazywa?   nazywa cechy i 

właściwości osób 

rzeczy, roślin… 

Na jakie pytania 

odpowiada? 

 kto? co?  

Przez co się 

odmienia? 

   

Podaj przykład  

 

  

Użyj w zdaniu  

 

  

Uwaga !!! Najpierw rozplanuj treść w brudnopisie, potem przerysuj tabelę, dbaj o 

czytelność zapisu! 

 

Zad. domowe- na ocenę: 

Wypisz z tekstu wszystkie rzeczowniki i przymiotniki. W osobnej kolumnie wypisz 

czasowniki, a następnie utwórz od nich bezokoliczniki. 

W drodze ze szkoły Mikołajek zauważył małego pieska. Nazwał go Reksem. Mama nie 

pozwoliła zostawić psa w domu. Tato razem z Mikołajkiem postanowili zbudować psu 

wspaniałą budę. Po chwili zjawił się właściciel psa, pan Julian Józef Trempé i zabrał psa do 

swojego domu. Rozczarowana mama rozpłakała się, a tato zapewnił, że Mikołajek kiedyś 

jeszcze kiedyś znowu przyprowadzi jakiegoś zwierzaka. 

 

Temat (na 2 lekcje): Czego uczy nas baśń o trzech małych świnkach? 

Podręcznik str.140-142 

1. Przeczytaj ze zrozumieniem tekst baśni i wykonaj zadania:  

Zad. 2 a, b/143- pisemnie; 

Zad 4/143- ustnie 

Zad.6/144- pisemnie 

Napisz swoimi słowami kto to jest narrator na podstawie informacji z ramki na str.144 

 

Uwaga !! Wysyłamy zdjęcia notatek z całego tygodnia do 3 maja. 

 



Klasa 7a  

Temat: Mały Książę skarbnicą mądrości. 

 

 1. Napisz, co łączy następujące słowa i wyrażenia: sentencja, aforyzm, złota myśl, prawda 

życiowa, mądrość, powiedzenie, przysłowie. 

2. Odszukaj w lekturze kilka wypowiedzi,  które można uznać za złote myśli i zapisz je w 

zeszycie, np. 

„Dobrze widzi się tylko sercem. Najważniejsze jest niewidoczne dla oczu.” 

3. Wybierz jedną z przytoczonych fragmentów i rozwiń ją w formie Twoich rozważań, 

dobierz przykłady, argumenty potwierdzające Twoje zdanie. 

 

Temat: Konstrukcja Małego Księcia i cechy gatunkowe. 

1. Zapisz pod tematem: 

„Mały Książę” Antoine’a de Saint-Exupéry’ego łączy w sobie cechy 

charakterystyczne dla baśni, powiastki filozoficznej i przypowieści. 

2. Z informacji zawartych w tabeli wywnioskuj, którymi cechami odznacza  

się utwór A. de Saint- Exupery’ego i zapisz notatkę w zeszycie:  Do jakiego 

gatunku według Ciebie należy utwór pt. Mały Książę? Uzasadnij swoją 

wypowiedź. 

baśń powiastka filozoficzna przypowieść 

Opowieść 

zawierająca treści 

fantastyczne i sposób 

ukazania świata, w 

którym tytułowy 

bohater swobodnie 

przekracza granice 

między tym, co 

realistyczne, a tym, 

co magiczne. 

Obecny jest tu 

motyw wędrówki. 

Zwierzęta i rośliny 

zachowują się jak 

ludzie i przemawiają 

ludzkim głosem. 

Dobro zostaje 

nagrodzone, a zło 

ukarane. 

Spotkania bohaterów i 

ich rozmowy są przede 

wszystkim pretekstem 

do przekazania 

głębszych treści 

moralistycznych i 

filozoficznych. 

Bohater zdobywa 

doświadczenie i 

życiową mądrość. 

Utwór bogaty w 

refleksje o miłości, 

życiu, samotności i 

cierpieniu. 

 

Krótka opowieść służąca 

do ukazania pewnych norm 

moralnych, ideałów więzi 

społecznych i sprawiedliwych 

zachowań. 

Sposób przedstawienia postaci i 

zdarzeń umożliwia ukazanie 

uniwersalnych prawideł ludzkiej 

egzystencji. 

Fabuła, uboga w realia i akcję, 

jest głównie zbiorem sytuacji, 

które przekazują ogólne prawdy 

moralne i filozoficzne. 

Charakterystyczne są tu  symbole 

alegoryczne, które poza 

znaczeniem dosłownym i 

funkcjonującym powszechnie w 

literaturze, mają także znaczenie 

ukryte i domyślne, ułatwiające 

pełne zrozumienie 

przekazywanych treści. 

 

 

 

 

 



Temat: Sprawdzamy naszą wiedzę o nieosobowych formach czasownika. 

Wykonaj wszystkie zadania sprawdzianu ze stron 31-34 w ćwiczeniach, dbaj o czytelny zapis. 

W razie trudności sięgnij do podręcznika. 

Uwaga !! Wysyłamy zdjęcia notatek z całego tygodnia do 3 maja 

Klasa 8a  

Temat (na 2 lekcje): Powstanie warszawskie w obiektywie kamery filmowej. 

Filmowe środki przekazu. 

1.Przeczytaj i zapisz najważniejsze informacje na temat powstania warszawskiego ze str. 111 

w podręczniku, a następnie obejrzyj film Jana Komasy pt. „Miasto 44”. 

2. Z podręcznika ze str. 116 przeczytaj informacje o reżyserze filmu i o samym filmie. 

3. Wykonaj zadanie 1, 2, 3, 5 oraz 8/118- odpowiedzi udzielaj pełnymi zdaniami, używaj 

argumentacji. 

4. Zapisz rodzaje środków języka filmu ze str.116 

 

Temat: Niezwykła historia dwóch braci w utworze „Galop 44”. 

1. Zapisz notatkę biograficzną o autorce i przeczytaj informację o lekturze ze str. 109. 

2. Przeczytaj fragmenty lektury (str. 111-115) 

3. Wykonaj zadania:1/115, 2/115, 4/115 i dodatkowe dla chętnych 6/115 

 

 

Uwaga !! Wysyłamy zdjęcia notatek z całego tygodnia do 3 maja 


