
Klasa VII a i b 
Poniedziałek (4 maja 2020 r.) 

Temat: Formanty - ich rodzaje i znaczenie. 

Przypomnij sobie co to jest słowotwórstwo, wyraz podstawowy i pochodny, jak jest zbudowany wyraz pochodny i co to jest 

parafraza słowotwórcza.  

Teraz odtwórz i obejrzyj lekcję języka polskiego, którą znajdziesz pod adresem: https://vod.tvp.pl/video/szkola-z-tvp-klasa-7,jezyk-

polski-lekcja-2-22042020,47526001. 

Sporządź notatkę, staraj się zapamiętać jak najwięcej. Musisz wiedzieć, że są następujące rodzaje formantów: przedrostek, 

przyrostek, wrostek i formant zerowy. 

Wykonaj ćw. 3, s. 58 (podręcznik „Gramatyka i stylistyka”). Zdjęcie wykonanego zadania prześlij w poniedziałek do godz. 15.00. 

Wtorek (5 maja 2020 r.) 

Temat: Funkcje formantów. 

Na pewno pamiętasz z poprzedniej lekcji, że za pomocą formantów dodanych do podstawy słowotwórczej tworzymy wyrazy 

pochodne należące do różnych grup (kategorii) znaczeniowych. 

Sprawdź tabelę, która pokazuje przykładowe informacje o znaczeniu, które nadają wyrazom poszczególne formanty. 

WAŻNE STRONY - 56, 57 (podręcznik „Gramatyka i stylistyka”) 

Sprawdź ile już potrafisz! 

Wykonaj ćw. 3, 4, 6, s. 58 (podręcznik „Gramatyka i stylistyka”). 

Mam nadzieję, że daliście radę. Kolejne ćwiczenia wykonaj w zeszycie ćwiczeń: 

ćw. 1, s. 116 - 117, ćw. 3, s. 117, ćw. 4, s. 118. 

Powodzenia! 

Środa - czwartek (6-7 maja 2020 r.) 

Temat: Dlaczego Bajdała kłóci się z Bogiem? na podstawie utworu „Dusiołek”. 

1. Przeczytaj tekst utworu „Dusiołek” B. Leśmiana (s. 189 podręcznik) lub wykorzystaj nagranie - https://www.youtube.com/

watch?v=2GnhsobHY6s.  

2. Odpowiedz na pytania 1 - 6, ze strony 190 - 191. 

3. Jeżeli nie miałeś problemu z odpowiedzią na pytania, pracuj nad następnym zadaniem, jeśli nie odpowiedziałeś, przeczytaj 

wiersz jeszcze raz.  

4. Streść opowieść o Dusiołku (5 - 6 zdań). 

5. Analiza narracji w balladzie (odpowiedz na pytania): 
- Czy narrator należy do świata przedstawionego, czy jest poza nim? Kim może być (pochodzenie, wiek, język jakim 

się posługuje)? Komu opowiada historię Bajdały? 

https://vod.tvp.pl/video/szkola-z-tvp-klasa-7,jezyk-polski-lekcja-2-22042020,47526001
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6. Charakterystyka występujących postaci (dokończ): 

Bajdała (bajarz) - postać realistyczna, chłop, włóczęga, _________________. 

Dusiołek (ten, kto dusi) - postać fantastyczna, potwór, zmora, czająca się w rowach ______________. 

7. Zastanów się nad odpowiedzią na pytanie z tematu lekcji: Dlaczego Bajdała kłóci się z Bogiem? 

Bajdała oskarża Boga, że stworzył Dusiołka - symbol zła. W jakim celu? Filozofowie twierdzą, że aby pokazać walkę człowieka ze 

złem. Bajdała zwyciężył, a jak będzie w przyszłości? Człowiek ciągle narażony jest na działanie zła, musi być czujny, stale mieć się 

na baczności, dobrze wybierać w życiu. 

8. Odszukaj w wypowiedziach narratora i Bajdały słowa, które cię zaskakują, dziwią, zastanawiają. 

9. Znasz ballady Adama Mickiewicza (np. „Świtezianka”). Przeczytaj definicję gatunku (s. 191, podręcznik) i odszukaj jego cechy 

w tekście „Dusiołka”. Zwróć uwagę również na budowę ballady (strofy, liczba sylab, rymy, rodzaj zadań). 

Mam nadzieję, że wszystkie zadania zostały świetnie wykonane. Możesz teraz obejrzeć krótki film animowany Dusiołek Trailer, 

porównaj go z utworem Leśmiana. 

https://www.youtube.com/watch?v=uAMlXyS_7LI 

Zadanie dla chętnych. 

Napisz recenzję filmu animowanego Dusiołek Trailer (przypomnienie: Jak napisać recenzję - podręcznik „Gramatyka i stylistyka”, s. 

100). 

Piątek (8 maja 2020 r.) 

Temat: Różne języki polskie. 

Posłuchajcie „Lokomotywy” Juliana Tuwima po śląsku (https://www.youtube.com/watch?v=heQjZttTlOY) i „Pana Tadeusza” po 

kaszubsku (https://www.youtube.com/watch?v=xMIB4cp8uXQ&feature=youtu.be&t=121). W jakim stopniu zrozumieliście tekst? W 

poszczególnych regionach Polski używa się różnych odmian języka. 

Jakie inne czynniki mają wpływ na to, w jaki sposób się wypowiadamy? 
- poziom wykształcenia 
- wykonywany zawód 
- pasje i zainteresowania 
- sytuacja, w której się wypowiadamy 
- adresat, do którego kierujemy nasze słowa 
- charakter wypowiedzi (ustna czy pisemna) 

Poza odmianą mówioną i pisaną języka istnieją inne podziały, ponieważ język polski ma wiele odmian. 

1. Omów jak możemy podzielić język narodowy (wykorzystaj informacje ze s. 74, podręcznik „Gramatyka i stylistyka”). 

Czy język potoczny jest poprawny? 

Językoznawcy wyróżniają dwie odmiany polszczyzny - wzorcową i użytkową. 

2. Podaj przykłady sytuacji kiedy posługujemy się jaką polszczyzną (wzorcową i użytkową, s. 75 podręcznik). 

Zapamiętaj!  

Zawsze należy wystrzegać się błędów językowych. Powinniśmy dbać o kulturę języka, czyli o poprawność, staranność i właściwą 

formą wypowiedzi. 

3. Porównaj wypowiedzi - wykonaj ćw. 1 A B C D, s. 149 - 150 - zeszyt ćwiczeń. 

4. Przeredaguj podane zdania - wyrazy modne w języku młodzieżowym zastąp ich odpowiednikami z polszczyzny ogólnej (ćw. 2, 

str. 151) 
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5. Język mówi wiele o nadawcy komunikatu. Sprawdź to - ćw. 1, s. 76 - 77 podręcznik. 

6. Szczególnym językiem posługują się użytkownicy czatów i forów internetowych. Wyjaśnij kilka skrótów, w jaki sposób 

powstały? (ćw. 5, s. 79 - podręcznik) 

Sprawdzian - karta pracy. Odmiany środowiskowe i zawodowe języka. Norma wzorcowa i użytkowa. Błąd językowy. Sprawdzian 

otrzymasz na swoją skrzynkę mailową w piątek o godzinie 10.00. Na odpowiedzi czekam do 12.00 w piątek. Rozwiązania prześlij w 

formie zdjęcia wydrukowanej i rozwiązanej karty pracy lub zdjęcia rozwiązanych zadań z karty pracy w zeszycie przedmiotowym. 

Powodzenia! 


