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Temat 1: Jaki utwór nazwałbyś fraszką?

1. Przeczytaj podane fraszki teatralne. Czego lub kogo dotyczy każda z nich?
2. Na ich podstawie spróbuj napisać definicję fraszki.
3. Wybierz dwie fraszki i naucz się ich na pamięć.

4. Ułóż krótką rymowankę związaną z teatrem.
5. Zapisz kilka zasad dotyczących zachowania w teatrze. Użyj zdań rozkazujących.

Temat 2: Tworzymy dekalog kulturalnego widza.
1. Przeczytaj wiersz pt.: „ Teatr”, podręcznik - s. 266.
2. Jaka jest tematyka tego wiersza? Czy trafnie oddano nastrój chwili przed rozpoczęciem 

przedstawienia?
3. Przepisz do zeszytu i zapamiętaj:
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DEKALOG:
* rel. «zbiór dziesięciu nakazów i zakazów religijnych, stanowiących podstawę moralności żydowskiej 
i chrześcijańskiej; dziesięcioro, dziesięć przykazań»; 
* książk. przen. «zbiór obowiązujących przepisów, zasad»

( wg  USJP, PWN, Warszawa 2003)
4. Opracuj Dekalog  kulturalnego widza teatralnego ( możesz skorzystać z zadania z poprzedniej

lekcji, pamiętając, że trzeba zapisać 10 punktów) lub Dekalog kulturalnego widza kinowego.

Temat 3: W krainie języka – dopełnienie.
1. W podanych zdaniach wyszukaj podmioty, orzeczenia i przydawki.

Przyjrzyj się pozostałym określeniom. Sprawdź, czy należą one do grupy podmiotu, czy do 
grupy orzeczenia.

Maria przyglądała się własnemu odbiciu w starym lustrze. Stopniowo przeobrażała się w inną 
osobę. Loki zamieniały się w warkocze. Oczy zmieniały kolor i kształt. Wkrótce w fotelu 
będzie siedziała filmowa postać. Magia charakteryzacji prowadzi Marię do wielkiej roli.

2. W podanych związkach wyrazowych wskaż wyraz określający.
Na jakie pytania odpowiadają określenia?
mówił o kolegach

 
przyniósł zeszyt

 
zakręcił karuzelą

 
zawdzięczał ojcu

 
podszedł do dziewczyny

 
zaprzeczył pogłoskom

 
przedstawił koleżankę

 
uderzał młotkiem

 
rozmyślał o wakacjach

3. Zapamiętaj:

Dopełnienie to część zdania wskazująca na przedmiot czynności wyrażanej przez czasownik 
(zwłaszcza orzeczenie). Odpowiada na pytania przypadków (oprócz mianownika i wołacza):
kogo? czego? – Oczekuje przyjaciela.
komu? czemu? – Przyglądał się rekwizytom.
kogo? co? – Pokonał tremę.



kim? czym? – Kierował zespołem.
o kim? o czym? – Opowiadał o krajobrazach. 

Dopełnienie jest wyrażane głównie za pomocą:
 rzeczowników w różnych przypadkach (np. jedzie autem),

 wyrażeń przyimkowych (np. przypomina o klasówce)

 czasowników w bezokoliczniku (np. musiał wrócić).

Temat 4: Telewizja – przyjaciel czy wróg? 

1. Przeczytaj omówienia programów. Na ich podstawie wskaż programy dla dzieci, programy 
informacyjne, programy rozrywkowe.

2. Wyjaśnij, czego widzowie powinni się spodziewać po takich programach, jak: serial 
komediowy, wiadomości, teleturniej. Dobierz do każdego rodzaju programu po dwie 
odpowiedzi spośród podanych.
*rzetelne informacje



 
*kontakt z ulubionymi aktorami

 
*obiektywizm

 
*emocje

 
*nieznane ciekawostki

 
*dobra rozrywka

3. Wyjaśnij znaczenie i pochodzenie słowa telewizja. Skorzystaj z odpowiedniego słownika.

4. Wykonaj zadanie nr 8, s. 282.

Temat 5: Jeszcze raz o dopełnieniu.

1. Przypomnij sobie wiadomości o dopełnieniu – lekcja nr 3.

2. W podanych zdaniach zaznaczono dopełnienia. Znajdź pośród nich przykłady dopełnień 
wyrażonych odpowiednio: rzeczownikiem, wyrażeniem przyimkowym i bezokolicznikiem.
Z początkiem wiosny mój sąsiad zaczyna prace w ogrodzie. 
Zasila trawę odpowiednim nawozem, przycina wielkim sekatorem nadmiernie 
rozrośnięte gałęzie krzewów. Zwykle prosi swojego ojca o pomoc  przy pielęgnacji jabłoni. Co 
roku chcę mu pomóc, ale on odmawia. Chyba myśli, że nie poradziłabym sobie z wyzwaniem!

3. W podanym dialogu odszukaj wszystkie dopełnienia. Następnie ułóż pytania, na które one 
odpowiadają. Uwaga: w jednym zdaniu może być więcej niż jedno dopełnienie!

– A teraz Janek opowie kolegom o rodzajach określeń.
– Proszę pani, ale ja nie przygotowałem się dzisiaj do zajęć...
– Jak to?! Dlaczego nie pomyślałeś o zgłoszeniu tego przed lekcją?
Czyżby dlatego, że masz już wpisane dwa nieprzygotowania?
– Nie, było mi tylko wstyd, że znowu nie wywiązałem się z zadania.
– To może twój kolega z ławki zaprezentuje rodzaje określeń?
– Ja? Dlaczego ja?...

4. Wykonaj w zeszycie wykres podanego zdania. Oddziel grupę podmiotu od grupy orzeczenia. 
Podpisz wszystkie występujące części zdania ( podmiot, orzeczenie, przydawka, dopełnienie).

Moja starsza siostra przeczytała ciekawą książkę.
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