
 

 

TEMATY ZAJĘĆ KLASA VII 27.04-30.04.2020 

Część I 
Przeczytaj uważnie tekst i treść poleceń. Wykonaj zadania. 

Zaznacz poprawne odpowiedzi (błędne zaznaczenia otocz kółkiem) lub zapisz je starannie w wyznaczonych miejscach. 
 

 
Paweł Piotrowicz 

Swoi, „swojsi”, „najswojsi” – mija 50 lat od premiery Samych swoich, jednej z najpopularniejszych 
komedii polskiego kina (fragment) 

 
Genialne role Wacława Kowalskiego i Władysława Hańczy, wspaniałe dialogi, arcyśmieszne gagi1i morze kultowych 

cytatów. Komediowe spojrzenie na polską historię i obyczajowość, bezbłędne wypunktowanie naszych przywar. Sami 

swoiSylwestraChęcińskiego,doktórychmożnawracaćbezkońca,obchodząwłaśnie50.urodziny.Tododziśjeden z 

najchętniej oglądanych w polskiej telewizji filmów,gromadzący nawet kilkumilionową widownię. […] 

 
Sąd sądem, a sprawiedliwość… 

Oglądając Samych swoich, za każdym razem i tak od- 

krywa się coś nowego. Widzowie mają swoje ulubione 

postacie – chociaż faworytem większości jest Wacław Ko- 

walski,wcielający się w Pawlaka –prześcigają się też w cy- 

towaniu swoich ulubionych dialogów. […] Najbardziej 

znane? „Sąd sądem, a sprawiedliwość musi być po naszej 

stronie”, […] „Oddaj kota, bo ubiję jak psa!”, „To już 4. 

wojna w moim życiu, w tym 2 światowe” i wiele, wiele in- 

nych.Oczywiście śmieszą najbardziej, kiedy się je słyszy, a 

nie czyta. […] 

A o czym to w ogóle jest, ci Sami swoi? Dla niezorien- 

towanych, najkrócej mówiąc, to historia skłóconych od lat 

rodzin Kargulów i Pawlaków, zmuszonych po II wojnie 

światowej do opuszczenia Kresów Wschodnich2i osie- 

dlenia  się  na  Ziemiach  Odzyskanych3.  Film  opowiada o 

trudnym dochodzeniu do zgody, doktórej przyczynia się 

uczucie łączące syna Pawlaka i córkę Kargula… […] 

 
Czułe nie tylko słówka 

Jak reżyser podkreślił, głównym powodem, dla którego 

Sami swoi do dziś spotykają się z tak żywym odbiorem, jest 

Właśnie aktorstwo Wacława Kowalskiego. To on, wcześniej 

aktor raczej drugiego planu, miał zapewnić filmowi właści- 

wego ducha i drugie życie. – Bez Kowalskiego nie byłoby 

filmu–wielokrotnie mówił reżyser. –Przedtem nie wie- 

dzieliśmy, że tak będzie. Komedia to gatunek, który rodzi się 

na planie. Dopiero tam zobaczyliśmy na przykład, jak 

Kowalski chodzi. Miał przejść trzy metry, żeby wziąć ka- 

rabin, którym chciał strzelać do kota. Ale jak zobaczyłem 

jego chód, postawiłem karabin o wiele dalej. Cudownie było 

patrzeć – górą płynie dostojny tors, a krótkie nóżki: fajt, fajt. 

Sceny ,jak mierzy pole czy chodzi po rynku w Lu- bomierzu, 

robiliśmy po to ,żeby pokazać ,jak się rusza. Kowalski umiał 

mówić dialektem, był naszym nauczycielem. Przyjeżdżał z 

Warszawy, przywoził ze sobą „Księgę przysłów polskich”, w 

której wyszukiwał słowa, powiedzonka, tekściki. 

Inkrustował nimi tekst. Postawiony obok Władysława 

Hańczy, który miał za sobą wspaniałe role i był legendą 

teatru, zrozumiał, jak wielką szansą jest dla niego ten film. I 

poczuł w sobie niesamowitą moc .Praca z nim była 

cudowna. Jak najczulszy instrument wydawał dokładnie ten 

dźwięk, o który chodziło. […] 

 
 
 

1gag– sytuacja, scena filmowawywołująca śmiech. 
2KresyWschodnie–wschodnieobszaryRzeczypospolitej,którepoIIwojnieświatowejnaskutekzmiangranicznalazłysiępoza 

Polską; wielu Polaków mieszkających na tym terenie zostało przesiedlonych. 
3Ziemie Odzyskane – północne i zachodnie terytoria przyłączone do Polski po II wojnie światowej. 
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Z wdziękiem przez półwiecze 

[…] Sami swoi, mimo pięćdziesięciu lat na karku, ze- 

starzeli się co najwyżej realizacyjnie ale jest to starzenie się 

pełne wdzięku. Film stanowi uniwersalną, ponadczasową 

rozrywkę, którą można się delektować nawet bez 

świadomości kontekstu pokazanych w nim wydarzeń.[…] 

Jest jedną z tych komedii, które śmieszą widzów, stanowiąc 

niezwykle celne spojrzenie na polską historię i obyczajo- 

wość. I niewątpliwie inspirują kolejne pokolenia rodzimych 

twórców, którzy coraz rzadziej pamiętają, co zrobić, by na- 

prawdę w kinie rozśmieszać. 

 
 
 

ZADANIE1. 

Dokończ zdanie. Wybierz odpowiedź A albo B i jej uzasadnienie 1., 2. albo 3. Zamaluj odpowiednie kratki. 
 

Powyższy tekst to fragment 

/1 p. 

 
 
 

A.artykułu, 

 
 
 
 

 
ponieważ 

 

1.jest przekazywaną na bieżąco dziennikarską relacją z realizacji 

filmu Sami swoi. 

 
2. jest zapisem rozmowy dziennikarza z reżyserem filmu Sami swoi. 

 
B.wywiadu,  

3.jest tekstem dziennikarskim, który oprócz informacji zawiera 

komentarz autora. 

 
ZADANIE2. 

Wyjaśnij, jaką funkcję kompozycyjną pełnią wskazane części tekstu dziennikarskiego. Wpisz w każdą lukę 

odpowiednie pojęcie. 

/1 p. 

 

Swoi,„swojsi”,„najswojsi”–mija50latodpremierySamychswoich,jednejznajpopularniejszychkomediipolskiegokinato 

 
.................................. przytoczonegotekstu,natomiastZwdziękiemprzezpółwieczejestprzykładem................................... . 

 

 

ZADANIE3. 

Oceń prawdziwość poniższych zdań dotyczących przytoczonego tekstu. Wybierz P, jeśli informacja jest 

prawdziwa, albo F – jeśli jest fałszywa. 

/1 p. 

 

Film Sami swoi powstał przed półwieczem, ale wciąż rozbawia kolejne pokolenia Polaków. P F 

Z tekstu wynika, że polskie komedie filmowe nakręcone po Samych swoich są coraz zabawniejsze. P F 

 
ZADANIE4. 

Jaki rodzaj komizmu został wskazany w każdym z podanych fragmentów tekstu? Wpisz do tabeli 

odpowiednie pojęcia. 

/1 p. 

 
 

Fragment 
 

Rodzaj komizmu 

 

Najbardziejznane?„Sądsądem,asprawiedliwośćmusibyćponaszejstronie”, 

[…]„Oddajkota,boubijęjakpsa!”,„Tojuż4.wojnawmoimżyciu,wtym 

2 światowe” 

 

 
A. ............................................................ 

 

Miałprzejśćtrzymetry,żebywziąćkarabin,którymchciałstrzelaćdokota.Ale jak 

zobaczyłem jego chód, postawiłem karabin o wiele dalej. Cudownie było 

patrzeć – górą płynie dostojny tors, a krótkie nóżki: fajt, fajt. 

 

 
B. ............................................................ 
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ZADANIE5. 

Uzupełnij afisz imionami i nazwiskami. Wpisz w każdą lukę odpowiednią informację z tekstu. 
 

 
 

„Sami swoi” (1967) 

/1 p. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reżyseria: .................................................................. 

 
W rolach głównych: 

 
.................................................................. (Pawlak) 

 
.................................................................. (Kargul) 

 

 
 
 
 

ZADANIE6. 

Wyjaśnij,wjakimceluautortekstuużyłnietypowegostopniowania:Swoi,„swojsi”,„najswojsi”.Zapiszswoją 

odpowiedź w formie zdania złożonego podrzędnie. 

/2 p. 

 

.................................................................................................................................................................................................... 

 
.................................................................................................................................................................................................... 

 

 

ZADANIE7. 

Wypisz z części tekstu pełniącej funkcję lidu cztery przymiotniki o charakterze oceniającym. 

/1 p. 

 

.................................................................................................................................................................................................... 
 

 

ZADANIE8. 

Wskaż poprawną odpowiedź. Zamaluj odpowiednią kratkę. 
 

Jak najczulszy instrument wydawał dokładnie ten dźwięk, o który chodziło. 

Jaki to rodzaj wypowiedzenia? 

A.Zdanie współrzędnie złożone łączne. 

B.Zdanie współrzędnie złożone wynikowe. 

C.Zdanie podrzędnie złożone z podrzędnym przydawkowym. 

D.Zdanie podrzędnie złożone z podrzędnym okolicznikowym sposobu. 

/1 p. 
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ZADANIE9. 

Na jednym z forów internetowych toczy się dyskusja o tym, czy łatwo być aktorem komediowym. Zabierz 

głos w dyskusji. Napisz komentarz, w którym przedstawisz swoje stanowisko i poprzesz je dwoma argumentami. 

/2 p. 

 
 

Forum Aktorzy komediowi 

 

Fredrowa01 
 

WYSŁANY: pon 30 kwi, 2018  

 
Hej! Jak myślicie, czy łatwo być aktorem komediowym? 

 

Gość 1 
 

WYSŁANY: pon 30 kwi, 2018  

 
....................................................................................................................................................... 

 
....................................................................................................................................................... 

 
....................................................................................................................................................... 

 
.......................................................................................................................................................  

 
....................................................................................................................................................... 

 
................................................................................................................................ ....................... 

 
....................................................................................................................................................... 

 
....................................................................................................................................................... 

 
ZADANIE 10. 

Zapisz dwa podobieństwa między filmem Sami swoi a Zemstą Aleksandra Fredry. 

/1 p. 

 

•................................................................................................................................................................................................. 
 

•................................................................................................................................................................................................. 

 
ZADANIE11. 

Nie masz nic tak złego, żeby się na dobre nie przydało. 

Bywa z węża dryjakiew, złe często dobremu okazyją daje. (Andrzej Maksymilian Fredro) 
 

a) Uzupełnij zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. Zamaluj odpowiednią kratkę. 

Powyższe słowa stanowią A / B utworu Aleksandra Fredry. 

A.ekspozycję B.motto 
 

b) Wyjaśnij własnymi słowami sens przywołanego cytatu i wykaż jego związek z treścią Zemsty. 

/2 p. 

 
.................................................................................................................................................................................................... 

 
....................................................................................................................................................................................... ............. 

 
.................................................................................................................................................................................................... 
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.................................................................................................................................................................................................... 

 
....................................................................................................................................................................................... ............. 

 
.................................................................................................................................................................................................... 

 

 

ZADANIE12. 

Napisz,najakącechęgatunkowąkomediizwracauwagęprzedstawionyfotoszfilmuZemstawreż.A.Wajdy. Uzasadnij 

swoje zdanie, odwołując się do treści utworu Aleksandra Fredry. 

/1 p. 

 

 
 

.................................................................................................................................................................................................... 

 
.................................................................................................................................................................................................... 

 
....................................................................................................................................................................................... ............. 

 
.................................................................................................................................................................................................... 

 
.................................................................................................................................................................................................... 

 

 

ZADANIE 13. 

Wskaż wypowiedź, która ma charakter ironiczny. Zamaluj odpowiednią kratkę. 

/1 p. 

 

A.Nie tak srogie me żądanie; 

Klejnot rycerskiego stanu 

Pastwą ognia nie zostanie. 

(Klara do Papkina) 
 

 

C. Tobie żonka jakby nimfa, 

Podstolinie 

grochowianka, Rejentowi 

tęga fimfa, 

A mnie zemsta doskonała– 

Tak się kończy sprawa cała. 

(Cześnik do Wacława) 

 

B.Otóż jestem na wezwanie 

W twoim domu, mój Rejencie, 

Co dowodem niech się stanie, 

Żem zmieniła przedsięwzięcie. 

(Podstolina do Rejenta) 

D.O, fortuno tygrysico! 

I trucizna, i wesele – 

To za wiele! to za wiele! 

(Papkin) 

 
 

AUTOR:Grażyna Kiełb 



 

 

 
 
 

 
ZADANIE 14. 

Oceń, czy podane zdanie jest poprawne pod względem interpunkcyjnym. Jeśli nie – wstaw przecinek 

w odpowiednim miejscu. Zapisz zasadę interpunkcyjną, którą należy zastosować w tym wypowiedzeniu. 

Papkin postanowił oświadczyć się Klarze ale nie był w stanie spełnić jej żądań. 

Zasada interpunkcyjna: 

/1 p. 

 

.................................................................................................................................................................................................... 

 
....................................................................................................................................................................................... ............. 

 
.................................................................................................................................................................................................... 

 

 

ZADANIE 15. 

Napisz notatkę prasową na temat wydarzeń opisanych w finaleZemsty Aleksandra Fredry. Zaprezentuj 

głównych bohaterów i motywy ich działań. Dołącz własny komentarz na temat przedstawionych zdarzeń. 

Nadaj swojemu tekstowi tytuł. 

Uwaga: w ocenie wypowiedzi będzie brana pod uwagę poprawność językowa, ortograficzna i interpunkcyjna. 

/3 p. 

 
.................................................................................................................................................................................................... 

 
.......................................................................................................................................................... .......................................... 

 
....................................................................................................................................................................................................  

 
.................................................................................................................................................................................................... 

 
.................................................................................................................................................................................................... 

 
.................................................................................................................................. .................................................................. 

 
............................................................................................................................................................................................ ........ 

 
.................................................................................................................................................................................................... 

 
....................................................................................................................................................................................... ............. 

 
.................................................................................................................................................................................................... 

 
.................................................................................................................................................................................................... 

 
Suma punktów za I część: /20 p. 

 

Ocena:   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AUTOR:Grażyna Kiełb 



 

 

 
 
 

Napisz pracę na jeden z 

podanych tematów. 

 
 

1.Napisz list otwarty skierowany do rówieśników, w którym spróbujesz przekonać ich o prawdziwości 

przysłowia: Zgoda buduje, niezgoda rujnuje. W argumentacji wykorzystaj interpretację obrazu Pietera 

Bruegla starszego Wieża Babel oraz odwołaj się do wybranej lektury obowiązkowej. List podpisz jako XYZ. 

Twoja praca powinna liczyć co najmniej 200słów. 

 

 
 

 
 

2.Jak mogłaby wyglądać współczesna wersja Zemsty? Kim byliby jej bohaterowie? Napisz opowiadanie 

twórcze, w którym przedstawisz wybrane zdarzenia z komedii Aleksandra Fredry przeniesione w realia XXI 

wieku. Napisz swoją pracę tak, aby wykazać, że dobrze znasz lekturę obowiązkową. Twoja praca powinna 

liczyć co najmniej 200 słów. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

3. OBLICZA NIEWOLI 
Podr.s.267-272 

 
 Tematyka wspomnień 
Tekst w podręczniku obejmuje fragmenty wspomnień Karoliny Lanckorońskiej z okresu między 22 IX 1939 r. a II 
1940 r., kiedy Lwów – po ataku ZSRR na Polskę 17 IX 1939 r. – został zajęty przez Armię Czerwoną i włączony do 
ZSRR. 
Wrażenia autorki i stan ducha mieszkańców Lwowa tuż po przybyciu wrogich wojsk: 

• Szeregowi żołnierze sowieccy wyglądali na niepewnych, „wyraźnie zaniepokojonych, prawie wystraszonych”, nie 
budzili grozy.  
• Mieszkańcy mogli początkowo słuchać wielu rozgłośni radiowych, nie czuli się osamotnieni, odcięci od świata, 

byli pełni nadziei, łączyli się duchowo z Warszawą walczącą jeszcze z Niemcami.  
• Z głośników na ulicach mieszkańcy dowiedzieli się, że Lwów stał się stolicą zachodniej Ukrainy.  

 
Przebieg spotkania na uniwersytecie 
 
 
 
 
Zdarzenie  spotkanie pracowników i studentów Uniwersytetu 

Lwowskiego z przedstawicielami sowieckich władz 
okupacyjnych  

Miejsce  Collegium Maximum – jeden z budynków 
Uniwersytetu Lwowskiego  

Czas  29 IX 1939 r., w tydzień po zajęciu Lwowa  
Uczestnicy  • pracownicy uniwersytetu: rektor Longschamps, 

dziekani poszczególnych wydziałów, profesorowie 
(m.in. prof. Krzemieniecki, były rektor uczelni), 
docenci, asystenci, woźni;  
• studenci;  
• przedstawiciele władzy sowieckiej: radziecki 
komendant Lwowa z osobami towarzyszącymi, 
towarzysz Kornijczuk (działacz komunistyczny 
pracujący na Akademii Kijowskiej)  

Cel  poinformowanie pracowników uniwersytetu o 
zmianach w funkcjonowaniu uczelni, która „odtąd 
służyć będzie kształceniu nie panów, lecz ludu” 
(zapowiedź wykluczenia niektórych grup 
społeczeństwa), a także o głównym zadaniu 
Wszechnicy Lwowskiej: „złączyć obie kultury, 
polską i ukraińską, w jedną całość” (zapowiedź 
narzucenia ideologii komunistycznej, zdominowania 
uczelni przez ukraińskich działaczy). 
 
 
  

 
 
Wobec nacisków 
Przemówienie Kornijczuka dotyczyło spraw ogólnych, idei, których nie sposób odrzucić („mówił o wielkości 
i potędze prawdy i wiedzy”), mówca docenił wkład kultury polskiej w kulturę światową, wspomniał o 
wielkości Mickiewicza, podkreślał posłannictwo uniwersytetów w szerzeniu wiedzy. Jego mowa była 
porywająca, zrobiła na obecnych pozytywne wrażenie („mówił powoli, głębokim, mocnym głosem”; „z 
porywającą [...] wymową”) – był to celowy zabieg propagandowy, „demagogiczne frazesy”, aby nie 
dopuścić do jawnego sprzeciwu pracowników uniwersytetu. 

 
 

 



 

 

propaganda – rozpowszechnianie określonych poglądów czy haseł politycznych, mające na celu 
pozyskanie zwolenników, ukształtowanie określonych postaw, a także technika sterowania poglądami i 
zachowaniami ludzi polegająca na celowym, natarczywym, połączonym z manipulacją oddziaływaniu na 
zbiorowość; agitacja, indoktrynacja. Fotografia ukazująca uśmiechniętych mieszkańców Lwowa, 
wiwatujących na cześć żołnierzy radzieckich, którzy zajmują miasto, nie jest zgodna z relacją autorki 
Wspomnień..., może mieć charakter propagandowy, buduje fałszywy obraz rzeczywistości.  

 
Opis sytuacji 
PODRĘCZNIK s. 271 – rady dla piszących 

Od wolności do niewoli 
wolność osobista – prawo do swobodnego przenoszenia się z miejsca na miejsce.  
wolność zgromadzeń – możliwość organizowania zebrań publicznych.  
wolność sumienia – swoboda w wyborze przekonań i poglądów. 
 wolność wyznania – prawo do wyboru wyznawanej religii. 
 wolność słowa – swoboda w głoszeniu poglądów. 
Polakom w okupowanym Lwowie zostały odebrane podstawowe wolności obywatelskie. Patrząc na puste półki 
sklepowe, tęsknili za wolnością. Wielu z nich poświęciło życie w imię wolności. Polakom z każdym dniem 
bardziej ciążyła niewola. Czuli na sobie brzemię niewoli, bezradnie patrzyli na rodaków wywożonych w 
bydlęcych wagonach w głąb Rosji. Więzienia i represje były najdotkliwszym przejawem niewoli. 
Literatura dokumentu osobistego 
Autorka w sposób rzeczowy relacjonuje wydarzenia, w których uczestniczy, stara się wiernie oddać otaczającą 
ją rzeczywistość. W swoje zapiski wplata także przemyślenia, krótkie refleksje, opisuje doznania. 
autobiografia – biografia jakiejś osoby spisana przez nią samą, stanowi często rodzaj podsumowania życia, 
zawiera koleje losów i czyny autora, opis zapamiętanych zdarzeń, doświadczeń, refleksje na temat życia. 
pamiętnik – relacja o zdarzeniach, których autor był uczestnikiem lub świadkiem, notowana z pewnego 
dystansu czasowego (pamiętnik o swobodniejszej budowie i raczej niewielkich rozmiarów bywa określany jako 
wspomnienia). 
 
 
4. ATAKUJĄCY I ATAKOWANI. IMIESŁÓW PRZYMIOTNIKOWY. 
PODR.S.272-274 

 
 1.Odkrywanie znaczeń słów PODRĘCZNIK s. 272, pol. 9. 

 
 Czy temat był wstrząsający? – Tak, temat wstrząsał.  
Czy informacje były porażające? – Tak, informacje o wywożeniu ludzi w bydlęcych wagonach porażają.  
Czy byliście tą relacją poruszeni? – Tak, ta relacja poruszyła wszystkich.  
Czy byliście zdenerwowani wiadomościami o nieodległej historii? – Tak, te wiadomości zdenerwowały nas. 
 

 
 kręcący się po ulicach żołnierze – żołnierze, którzy się kręcą unieważniona polska waluta – waluta, którą 
Rosjanie unieważnili masowo wyprzedawane rzeczy – rzeczy, które lwowiacy masowo wyprzedawali ludzie 
zmuszeni do niewolniczej pracy – ludzie, których okupanci zmusili do niewolniczej pracy zakazane tradycje – 
tradycje, których okupanci zakazali 
2. Cechy wynikające z czynności 
Ania pisząca (M., lp, r.ż.) SMS-a pod ławką nie usłyszała pytania zadanego (D., lp, r.n.) przez nauczycielkę. Jurek i 
Krzyś ściągający (M., lm, r.mos.) pod ławką nie zauważyli podchodzącego (D., lp, r.m.) nauczyciela. Kasia 
zagadywana (M., lp, r.ż.) przez koleżankę nie zapisała informacji o zadanej (Ms., lp, r.ż.) na jutro pracy. 
3. Informacje zawarte w tabeli 
Wyrazy podkreślone: 
 • oznaczają cechy, ale wynikające z czynności,  
• utworzone są od czasowników, ale odmieniają się jak przymiotniki,  
• w zdaniu funkcjonują jak przymiotnik, najczęściej jako przydawka lub część orzeczenia złożonego. 
Mają więc w sobie coś z przymiotnika (dawniej określano go jako imię) i coś z czasownika (dawniejszy 
termin: słowo).  
  

4. Imiesłowy w tekście literackim PODRĘCZNIK s. 268 – ilustracja, s. 274, pol. 1. 

imiesłowy: czynne: niemający (M., lp, r.m.), wiszącą (B., lp, r.ż.), donoszące (M., lp, r.n.), zwalniające (M., lp, 
r.n.) bierne: zwolnione (M., lp, r.n.), skierowane (M., lp, r.n.), trzymana (M., lp, r.ż.), zaadresowane (M., lp, r.n.) 
wymienione imiesłowy pełnią w zdaniu funkcję przydawki lub orzecznika w orzeczeniu imiennym 



 

 

5. Przekształcanie zdań 
Karolina Lanckorońska redagowała biuletyny dostarczające informacji konspiratorom ze Lwowa. W Krakowie 
pomagała chorym przebywającym w więzieniu niemieckim. Jako wolontariuszka opiekowała się wojskowymi 
wziętymi do niewoli. Zbierała informacje o losach osób aresztowanych przez gestapo. 
Zaangażowała się w działalność konspiracyjną./Była zaangażowana w działalność konspiracyjną. Brała udział w 
pracach Rady Głównej Opiekuńczej, którą Niemcy uznawali./Brała udział w pracach uznawanej przez Niemców 
Rady Głównej Opiekuńczej. Aresztowało ją gestapo. Przesłuchiwał ją oprawca, którego znano z akcji 
wymordowania polskiej inteligencji w Stanisławowie./Została aresztowana przez gestapo i była przesłuchiwana 
przez oprawcę znanego z akcji wymordowania polskiej inteligencji w Stanisławowie. Zdania z imiesłowami 
biernymi mają bardziej oficjalny charakter. 
6. Uzupełnianie i tworzenie tekstu PODRĘCZNIK s. 274, pol. 3.  

 

7. Zadanie domowe PODRĘCZNIK s. 274, pol. 4.  

dla chętnych: Obejrzyj film Katyń (w reż. A. Wajdy) i napisz tekst oceniający ten film. Użyj różnych typów 
imiesłowów przymiotnikowych. 


