
Klasa V Tematy do realizacji w okresie30.03-03.04.2020 

WILK Z GUBBIO (dwa dni pracy) 

TEMAT: PRZEDSTAWIAMY POZNANĄ LEGENDĘ W FORMIE KOMIKSU. 

 1. Odczytanie legendy O okrutnym wilku z Gubbio (podręcznik, s. 239–240).  

2. Przypomnienie, co składa się na świat przedstawiony utworu. [czas i miejsce wydarzeń; bohaterowie; 

wydarzenia]  

3. Określenie elementów świata przedstawionego w poznanej legendzie  

– czas wydarzeń: bliżej nieokreślony 

miejsce wydarzeń: Włochy, miejscowość Gubbio i najbliższa okolica;  

bohaterowie: mieszkańcy Gubbio, wilk, św. Franciszek;  

wydarzenia w kolejności chronologicznej: ułożę plan wydarzeń, 

– wykonanie 2. polecenia z podręcznika, s. 240.  

4. Omówienia umowy zawartej między mieszkańcami miasta a wilkiem – wykonanie 3. polecenia z podręcznika, 

s. 240.  

 5. Przedstawienie w formie komiksu poznanej legendy. 

 11. Praca domowa: – dla wszystkich: 4. i 5. polecenie z podręcznika, s. 240; – dla chętnych: 6. polecenie z 

podręcznika, s. 240. 

 
 NIEOSOBOWE FORMY CZASOWNIKA  

TEMAT: CÓŻ POCZĄĆ, GDY NIE WIADOMO, CO JUŻ ZROBIONO, A CO POMINIĘTO? 

podręcznik, s. 241–243  
zeszyt ćwiczeń, s. 160–162  

Zapoznanie się z zasadami i przepisanie ich do zeszytu, następnie wykonanie wszystkich ćwiczeń zarówno z 

podręcznika jak i zeszytu ćwiczeń. 

 

 
 IGNACY KRASICKI, DZIECI I ŻABY  
TEMAT: O SZACUNKU DO KAŻDEGO STWORZENIA. 

 
 podręcznik, s. 53, 244 

 1. Przeczytanie bajki Dzieci i żaby Ignacego Krasickiego.  

2. Wypisanie z tekstu informacji na temat czasu i miejsca wydarzeń. 3. Wymienienie bohaterów bajki i podanie 

ich cech. Określenie, jak nazywa się środek stylistyczny, który zastosował poeta. [np. chłopcy – agresywni, 

napastliwi, okrutni, bezmyślni; żaby – słabsze, bezsilne, lękliwe, jedna śmielsza; środek zastosowany przez 

poetę to uosobienie]  

Praca domowa: – dla wszystkich: Ułóż bajkę z morałem, w której bohaterami będą rośliny obdarzone ludzkimi 

cechami. 



Temat: Nasz głos w obronie środowiska. 

- podręcznik s. 247 

Wykonanie plakatu na temat: 1. Ochrona środowiska lub 2. Obchody Dnia Ziemi, lub 3. Sprzątanie świata. 

 

Tematy dla klasy VI na czas 30.03-03.04.2020 

1.Proszę obejrzeć film pt: ,,W pustyni i w puszczy” 

2. Temat: Jak powstaje film? 

Podręcznik s. 244-251 

 

 1.Zastanowienie się nad sposobami powstawania książki i filmu i różnicami między nimi. 

2. Objaśnij słowa: 

- scenariusz, 

- scenopis, 

-recenzja, 

-adaptacja, 

-plan filmowy. 

Praca domowa: – dla wszystkich: polecenie 14. z podręcznika, s. 251; – dla chętnych: polecenie 9. z 

podręcznika, s. 250. 

3. Temat: Zaimek i jego funkcja w zdaniu. 

podręcznik, s. 252–254  
 Na podstawie polecenia 1. z podręcznika, s. 252-  zaimki zastępują określenia osób (Tomek – on; Krysi – jej), 

wskazują właściciela jakiejś rzeczy (dom wujka – jego dom),  

służą do wskazywania (tamta książka, to ciastko, idę tamtędy). 

 zaimki służą do zadawania pytań oraz łączenia zdań składowych w zdaniu złożonym.  

Polecenia 3. i 4. z podręcznika, s. 253, 254,  jako utrwalenie wykonać polecenie 5 i 7 z podręcznika.   

 
 Funkcje zaimków  Przykłady  
zastępują określenia osób  on, ona, oni, nich  

wskazują właściciela  jego, jej, ich  

służą do wskazywania  ta, tamci, tam  

służą do zadawania pytań  kto, co, kogo, kim, ile, którędy  

łączą zdania składowe w zdaniu złożonym  kto, co, kogo, kim, ile, którędy  

mogą zastępować powtarzające się słowa w tekście  on, tyle, tam  

nadają ogólny charakter wypowiedziom  kto..., ten..., nigdy, jaki..., taki...  

Proszę zapisać to w zeszycie. 

4. Temat: Zakręty ortografii. Nie z zaimkami. 



Podręcznik s.255-257 

Proszę wypisać w zeszycie zasady pisowni ,,nie” z zaimkami i innymi częściami mowy. 

5.Temat: Artyści z ambicjami -,,Rola mola” 

Podręcznik s. 258-259 

-wyjaśnij i zapisz w zeszycie na czym polega komizm wiersza, 

- ułóż zwroty z wyrazami: śmiech, śmiać się,  

- napisz opowiadanie o najśmieszniejszej historii jaka ci się przytrafiła. 

 

 

Tematy dla klasy VII na okres 30.03-03.04.2020 

1.CZŁOWIEK CZŁOWIEKOWI WILKIEM… TADEUSZ RÓŻEWICZ,  

    LIST DO   LUDOŻERCÓW. 

 
 

1. Zapoznanie się z wierszem Tadeusza Różewicza  

-pod. s. 222–223, s. 224, pol. 6., 8. 

notatka 

Brak znaków interpunkcyjnych w wierszu pozwala na pewną dowolność interpretacji, zwiększa zakres 

znaczeniowy użytych słów, dopuszcza własne odczytanie tekstu poetyckiego. 

 

Wersy składające się z jednego tylko słowa skupiają uwagę czytelnika, podkreślają znaczenie 

uwydatnionych w ten sposób wyrazów, ze względu na przerwy oddzielające je od innych słów – brzmią 

mocniej. Poeta może w ten sposób wyodrębnić szczególnie ważne pojęcia i tematy (w wierszu Tadeusza 

Różewicza są to powtórzone słowa w trybie rozkazującym: „zrozumcie”, „zrozumcie”, „ustąpcie”, 

wzmacniające apelowy charakter wiersza oraz końcowe „Naprawdę”, które stanowi mocne potwierdzenie 

wcześniejszych słów).  

2. Adresat i nadawca-pod. s. 224, pol. 1., 2., 3. 

                                                Ludożerca 
              a)znaczenie przenośne:  
człowiek nienawidzący innych ludzi, działający na ich szkodę, niewrażliwy na ich krzywdę 
              b) znaczenie dosłowne:  

człowiek jedzący mięso innych ludzi, kanibal 

3.Wyjaśnij znaczenie frazeologizmów: 

- patrzeć wilkiem 

- zgrzytać zębami 

4. Wykonać polecenia 2,3,4 

5.Rozkaz czy prośba? 

    Podr. s. 224, pol. 9. 

6. Interpretacja zakończenia wiersza  

    Podr.s. 224, pol. 7., 10. 

7. Dziwny jest ten świat Czesława Niemena  

     nagranie do wysłuchania 

proszę odtworzyć piosenkę Dziwny jest ten świat w wykonaniu Czesława Niemena  

Wizja świata przedstawionego w pierwszej części piosenki jest podobna do obrazu z wiersza – w życiu 

każdego człowieka „mieści się wiele zła”. Jednak druga część utworu Czesława Niemena tchnie 

optymizmem, wiarą w dobroć człowieka, w jego zdolność do zmiany swojej postawy.  



8. List otwarty podr. s. 225 – rady dla piszących, pol. 12. 

 

 

2. Temat:  MIŁUJ BLIŹNIEGO SWEGO JAK SIEBIE SAMEGO  

     – UTRWALENIE  WIADOMOŚCI .O ZDANIACH PODRZĘDNYCH 

Podr.  
s. 224, 226–229  

 
 s.224, pol. 5. 

 
 Uważam, że wiersz opowiada także o naszych realiach. [zd. podrz. dopełn.]  

Wiersz mówi o ludziach, którzy są niewrażliwi na innych. [zd. podrz. przyd.]  

Zastanawiam się nad tym, czy może istnieć świat bez egoizmu. [zd. podrz. dopełn.]  

Kiedy przyglądam się ludziom, widzę w nich dobro. [zd. podrz. okol.czasu]  

Mimo że upłynęło sporo czasu, tekst jest wciąż aktualny. [zd. podrz. okol. przyzw.] 

 

 Podr.s.226–228 

 

zdania złożone podrzędnie podmiotowe  

Kto jest miły i rozmowny, łatwiej nawiązuje kontakty.  

kto? co?  

Kto pod kim dołki kopie, ten sam w nie wpada.  

 

zdania złożone podrzędnie orzecznikowe  

Został tym, kim zawsze chciał być. kim został?  

Ania jest taka, że wszyscy ją lubią. jaka jest? 

Zadania utrwalające 

Nie czyń drugiemu,  

                              (czego?)  

                                            co tobie niemiłe.  

-zdanie złożone podrzędnie z podrzędnym dopełnieniowym 

Nigdy nie poznamy całego dobra, 

                                                   (jakiego?)  

                                                             jakie może dać zwykły uśmiech.  

-zdanie złożone podrzędnie z podrzędnym przydawkowym 

Człowiek, 

               (jaki?) 

                       który pomaga innym. 

- zdanie złożone podrzędnie z podrzędnym przydawkowym 

Starajmy się tak postępować, 

jak? 

by nikomu w naszej Ojczyźnie nie brakło dachu nad głową i chleba na stole. 

zdanie złożone podrzędnie z podrzędnym okolicznikowym sposobu 

Wrogość natychmiast znika, 

pod jakim warunkiem? 

jeśli się jej wyrzeknie jedna ze stron. 

-zdanie złożone podrzędnie z podrzędnym okolicznikowym 

Zadania:2, 3,4, 



Temat: SPOTKANIE NA PARNASIE – RODZAJE LITERACKIE 

 

 s. 230–231  

1.Literackie obszary 

Podr. s. 230–231 

2. Rodzaje literackie 

Podr. s. 230–231 

3.Z wizytą na Parnasie 

Podr. s. 230–231 

Kaliope (muza poezji epickiej) – z tabliczką i rylcem  

Klio (muza historii) – ze zwojem 

 Erato (muza poezji miłosnej) – z kitarą  

Euterpe (muza poezji lirycznej) – z aulosem, czyli długim fletem  

Melpomene (muza tragedii) – z maską tragiczną  

Talia (muza komedii) – z maską komiczną  

Polihymnia (muza pieśni i poezji chóralnej) – bez atrybutu, zwykle zamyślona 

 Terpsychora (muza tańca) – z lirą 

 Urania (muza astronomii) – z cyrklem i kulą nieba 

Zadanie : Przygotuj folder z utworami należącymi do różnych rodzajów literackich (do wyboru): 

 (1) najpiękniejsze utwory liryczne, 

 (2) utwory epickie na czas relaksu, 

 (3) sfilmowane dzieła dramatyczne 

 

Temat: na dwa dni   
WALKĘ STWORZYŁA NATURA, NIENAWIŚĆ JEST WYNALAZKIEM CZŁOWIEKA. 

WISŁAWA SZYMBORSKA, NIENAWIŚĆ (FRAGMENT) 

 

 Podr. s. 232–237  

tekst wiersza podręcznik s. 232, 233–234 

1.Oblicza nienawiści 

Podr. s. 235, pol. 1., 2., 3., 4. 

Przenośnie -wypisz 

 

Epitety – wypisz 

 
ćw. 2. ćw. 3. ćw. 4. 

2. Działania nienawiści 

Podr. s. 235, pol. 5., 6. 

 

Poetka przedstawia nienawiść jak artystkę, poetkę („czy trzeba mówić, ile ułożyła pieśni”) mającą wpływ 

na dzieje świata („ile stronic historii ponumerowała”), całkowicie panującą nad ludźmi, pozbawiającą ich 

człowieczeństwa („ile dywanów z ludzi porozpościerała, na ilu placach, stadionach”). Użyte w 

przedostatniej zwrotce powtórzenia składniowe wzmacniają znaczenie metafor, zwracają uwagę na 

mnogość i różnorodność działań tytułowej nienawiści, jej olbrzymią siłę niszczącą.  

Przykłady poznanych utworów literackich, w których występuje motyw nienawiści:  

• historie z Biblii (np. dzieje Kaina i Abla, zabicie Jana Chrzciciela);  

• Iliada Homera (np. pojedynek Hektora i Achillesa);  

• Balladyna Juliusza Słowackiego (postępowanie tytułowej bohaterki);  

• Romeo i Julia Williama Szekspira (relacje między dwoma rodami).  

Przykłady wydarzeń historycznych naznaczonych nienawiścią:  

• II wojna światowa i Holokaust, funkcjonowanie łagrów oraz obozów koncentracyjnych;  

• krwawo tłumione przez komunistyczną milicję i wojsko wystąpienia polskich robotników, np. na 

Wybrzeżu w grudniu 1970 r.;  

• ataki terrorystyczne na całym świecie, m.in. na WTC, w Biesłanie;  

• wojny w Zatoce Perskiej – Irak;  



• wojna i czystki etniczne na Bałkanach, np. w Srebrenicy; • prześladowanie chrześcijan np. w Nigerii, w 

krajach islamskich, w miejscach, gdzie panuje reżim totalitarny,  

wojna w Syrii. 

 
 

3. Wartości przeciwstawione nienawiści podr. s. 235, pol. 7., 8. 

 

religia • miłość • patriotyzm • sprawiedliwość • uczciwość • braterstwo • współczucie • prawda  

 

Wymienione wartości zostały przedstawione w metaforycznym wyścigu z nienawiścią jako słabe, mało 

widowiskowe, nieatrakcyjne, wymagające wysiłku. Przegrywają w biegu – w przeciwieństwie do 

nienawiści nie porywają tłumów. „Porywa tylko ona” – jest niepokonana, trwale zakorzeniona w ludzkiej 

naturze. Użycie pytań retorycznych (np. „Od kiedy to braterstwo może liczyć na tłumy? Współczucie czy 

kiedykolwiek pierwsze dobiło do mety?”) dodatkowo kwestionuje ważność przywołanych wartości, 

potwierdza niepewność podmiotu lirycznego i prowokuje odbiorcę do refleksji.  

 

4.Sposób wypowiadania się podmiotu lirycznego podr. s. 235, pol. 9., 10. 

5.Porozmawiajmy o tolerancji podr. s. 235–236, pol. 11., 12. 

6.Rodzaje argumentówpodr. s. 236, pol. 13., 14. 

 

argumenty rzeczowe = prezentacja faktów, popieranie wypowiedzi danymi, konkretnymi, 

sprawdzalnymi informacjami, np. Badania socjologiczne pokazują, że najbardziej tolerancyjnym 

krajem w Europie jest Wielka Brytania.  

argumenty logiczne = oparte na rozumowaniu, wyciąganiu wniosków na drodze dedukcji, indukcji, 

np. Jeśli chcesz, aby szanowano twoje stanowisko, szanuj poglądy innych. argumenty emocjonalne = 

odwołują się do uczuć, ambicji, wiary, np. Pamiętaj, że kpiny z wyglądu danej osoby ranią jej uczucia 

7.Jak dyskutować?  

8.Rady dla mówiących podr. s. 236, 237, pol. 15., 16., 17. 

Zadanie do wykonania podr. s. 237, pol. 20. 

 

 

Tematy dla klasy VIII- klasa w dniu 30.03, 31.03 i 01.04. 2020 pisze próbny egzamin, dlatego na te 

dni nie umieszczam tematów. 

Tematy są na dni 02.04 i 03.04.2020 

                                                        Temat:1.  
 WIĘCEJ WYOBRAŻEŃ JAK RYMÓW, WIĘCEJ UCZUĆ NIŻ SŁÓW. ADAM 

MICKIEWICZ STEPY AKERMAŃSKIE 

 

  Podr.s. 188–190  

 

 1. Wyprawa na Krym s. 188 

2.Wielowymiarowość świata PODRĘCZNIK s. 189, pol. 1., 2., 3. 

3.Poetyckie obrazowanie PODRĘCZNIK s. 189, pol. 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10. 

4.Bohater liryczny PODRĘCZNIK s. 190, pol. 11., 12., 13., 14. 

5. Gatunek – sonet PODRĘCZNIK s. 190, pol. 15. 

 

                                                 Temat: 2 

 
 ŚWIAT NA SCENIE. Z DZIEJÓW TEATRU EUROPEJSKIEGO 

  Podr. S.196-197 

  



 

 

 1.Wędrówki w czasie i przestrzeni podr. s. 196–197 

2. Zagrajmy to jeszcze raz! Sami podr. s. 196–197 

Przeczytajcie instrukcje i wybierzcie jedną z  zaproponowanych inscenizacji, a następnie wykonajcie 

pracę. 

 
Balladyna w starożytnym teatrze greckim  
1. Przypomnijcie najważniejsze informacje o teatrze greckim, w dostępnych wam źródłach poszukajcie dodat-

kowych materiałów na ten temat.  

2. Wybierzcie fragmenty Balladyny Juliusza Słowackiego, które można byłoby przedstawić w konwencji antycz-

nej tragedii (np. scenę, w której występuje nie więcej niż trzech aktorów, włączcie w nią wypowiedź chóru).  

3. Opracujcie koncepcję swojego spektaklu (powinien trwać ok. 5–7 minut).  

4. Wybierzcie aktorów, wyznaczcie osoby odpowiedzialne za pozostałe elementy sztuki, wymyślcie ciekawy 

tytuł. 

 Powodzenia! 

 

Balladyna w teatrze średniowiecznym  
1. Przypomnijcie najważniejsze informacje o teatrze średniowiecznym, w dostępnych wam źródłach poszukajcie 

dodatkowych materiałów na ten temat.  

2. Wybierzcie fragmenty Balladyny Juliusza Słowackiego, które można byłoby przedstawić na scenie 

symultanicznej w mansjonach (np. sceny ze zmieniającymi się miejscami akcji).  

3. Opracujcie koncepcję swojego spektaklu (powinien trwać ok. 5–7 minut).  

Powodzenia! 

Balladyna w konwencji komedii dell’arte  
1. Przypomnijcie najważniejsze informacje o komedii dell’arte, w dostępnych wam źródłach poszukajcie dodat-

kowych materiałów na ten temat.  

2. Wybierzcie fragmenty Balladyny Juliusza Słowackiego, które można byłoby przedstawić w konwencji 

komedii dell’arte (np. sceny wymagające popisów zręcznościowych, wprowadźcie w nie improwizowane 

dialogi). 

 3. Opracujcie koncepcję swojego spektaklu (powinien trwać ok. 5–7 minut). Powodzenia! 

 

Balladyna w teatrze elżbietańskim  
1. Przypomnijcie sobie z poprzednich lekcji najważniejsze informacje o teatrze elżbietańskim, możecie poszukać 

dodatkowych materiałów na ten temat.  

2. Wybierzcie fragment Balladyny, który przedstawicie w taki sposób, jak mogło się to odbyć w czasach 

Szekspi-ra.  

3. Opracujcie koncepcję swojego spektaklu (powinien trwać ok. 5–7 minut). 

Powodzenia! 


