
Zadania z języka polskiego od 22-24.06.2020r. 

Poniedziałek 22.06.2020r. Lekcja online. 

Temat : ,,Diable! Szatanie! Czyli o głównym bohaterze powieści K. Makuszyńskiego. 

1. Uczeń szuka w internetowym słowniku języka polskiego znaczenia wyrazu szatan.  

2. Które z podanych znaczeń pasuje do bohatera powieści? Wpisz do zeszytu 

uzasadnienie. 

3. Adaś jako genialny detektyw- prezentacja dokonań bohatera: 

- metoda odpytywania 

- zjedzone lody 

-skradzione pióro 

- listy profesora 

-zaginione 100zł. 

4. Jaka jest Twoja opinia o bohaterze. Wpisz do zeszytu uzasadnienie, pamiętaj o 

argumentacji. 

 

Wtorek 23.06.2020r. 

TEMAT: W ODLEGŁYM ŚWIECIE WIEDZĘ ZNAJDZIECIE.  

 Zdania podrzędne okolicznikowe. 

1. Przypomnienie informacji na temat okolicznika – podręcznik str. 145-146. 

2. Wykonanie ćwiczenia 1/171- ustnie 

3. Uczniowie wykonują ćwiczenie 2/ 171- ustnie 

4. Uczniowie wykonują ćwiczenie 3/172 – w zeszycie 

 

( kiedy? ) 

 

Kiedy szlachcic wybierał się na uroczystość rodzinną, wkładał odświętny żupan przewiązany 

ozdobnym pasem.  

 

                                                                  ( dlaczego?) 

Mężczyzna musiał owinąć się nim kilka razy, ponieważ taki pas miał nawet ponad cztery 

metry długości.  

 

 

Karabela była tak skonstruowana, aby walczący mógł nią swobodnie manewrować.  

                                                 ( jak?) 

 

Taki strój zakładano, żeby zaimponować innym.                   

                               ( po co?) 

 

Tam, gdzie ucztowali magnaci, stoły były bogato zdobione.  

           ( gdzie?) 

 

5. Uczniowie czytają informacje z ramki Zapamiętaj!- str. 173 

 



6. Uczniowie analizują zdania z ćwiczenia 5., wskazują zdania podrzędne okolicznikowe 

i analizują ich budowę składniową. Wykonują zadanie w zeszycie. 

 

5 zdań podrzędnych okolicznikowych – Adam Mickiewicz Pan Tadeusz 

 

Kiedy szlachcic wydawał ucztę, nie żałował grosza. 

 

                            1      ( kiedy?)              2 

 

zdanie podrzędne okolicznikowe czasu 

 

 

Potrawy bardzo często przygotowywano tak, aby lepiej wyglądały niż smakowały. 

1 2 

             ( jak?)  

zdanie podrzędne okolicznikowe sposobu 

 

  1   ( w jakim celu?)     2 

Aby sąsiedzi uznali gospodarza za grzecznego i znającego obyczaje, musiał on w odpowiedni 

sposób przywitać gości. 

 

zdanie podrzędne okolicznikowe celu 

 

  1 ( dlaczego ?) 2 

Ponieważ trunków nie brakowało, niektórzy musieli wcześniej odejść od stołu. 

zdanie podrzędne okolicznikowe przyczyny 

 

 

1a                       2                                      1b 

Tam, gdzie zapraszano muzyków, tańce trwały do rana. 

 

zdanie podrzędne okolicznikowe miejsca 

 

Środa 24.06.2020r. 

Temat: Konstanty Ildefons Gałczyński Teatrzyk „Zielona Gęś” ma zaszczyt przedstawić 

„Łańcuch szczęścia”. W OPARACH ABSURDU I WYOBRAŹNI. 

 

1. Otwórz podręcznik do literatury , s. 275–276  

2. Przeczytaj tekst. Opisz swoje pierwsze wrażenia odbiorcze. Co cię rozśmiesza? 

3. Podaj temat scenki, wykonują polecenie 1/277. 

4. Przeczytaj informacje z Wiem więcej.  

5. Uczniowie wykonują polecenie 2/277, w zeszycie,  np.  : Utwór jest przeznaczony na 

scenę, gdyż: 

 

rozpisany na role (wypowiedzi bohaterów) ,  

scenkę kończy napis: kurtyna  

podane są imiona bohaterów  

  



zawiera tekst główny 

 zawiera tekst poboczny (didaskalia)   

6. Uczniowie wykonują polecenie 8., w zeszycie, np.  

Koniec Świata – to pojęcie abstrakcyjne, uosobienie lęków bohaterów – jego pojawienie się 

na scenie wprowadza element absurdu. 

7. Uczniowie wykonują polecenie 7., w zeszycie, np.  

W sztuce Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego ośmieszone są: 

głupota  uleganie zbiorowej histerii  bezmyślność  łatwowierność   

wiara w zabobony, klątwy  działanie pod wpływem emocji, nie logiki 

 


