
Język polski – kontakt do nauczyciela iwkasek@o2.pl lub Messenger 

 

Poniedziałek –  1 czerwca  2020 r.  

Dziś Wasze święto!  

Z tej okazji życzę Wam samych radości w życiu , braku trosk i nieszczęść. Spełnienia 

życiowych planów i marzeń, rozwijania pasji.  

Dziś tylko zabawa językowa, utrwalimy w ten sposób także znajomość przymiotnika . Proszę, 

aby każdy z was zapisał litery swojego imienia i do każdej z nich zapisał cechę taką,  która 

rozpoczyna się wskazaną literą.  

 Jakim jestem uczniem? (Wasze cechy nie musza być tylko pozytywne) 

Piszecie  w zeszytach pionowo własne imię, załączam przykład, ale nie wykorzystujcie tych 

podanych cech.  

Z – zapobiegliwa  

O –obowiązkowa  

S – samodzielna  

I – idealna  

A – ambitna  

Powodzenia! 

 

Wtorek – 2 czerwca 2020 r.   

Temat: Wyobraźnia bez granic  - utrwalenie wiadomości.  

 

Uwaga!  

Dziś zadania kontrolne, podsumowujące dział. Uzupełnijcie kartę pracy, 

możecie ją wydrukować jeśli macie możliwość, możecie wstawić same 

odpowiedzi i przesłać do mnie. Zadanie należy wykonać tego dnia (wtorek)  i 

przesłać do godziny 15 !  

Zadanie powinno zająć Wam 45 minut, tyle ile na lekcji.  

 

 

KARTA PRACY W OSOBNYM DOKUMENCIE DO POBRANIA!  

 
 

mailto:iwkasek@o2.pl


Środa  -  3 czerwca 2020 r.  

Temat: Niezawodny sposób na słotę.  

Przeczytaj wiersz ze strony 220. 

 

Zapisz notatkę wg planu:  

1. Wypisz jakie rady daje poeta na słotę. 

2. Wypisz środki poetyckie: 

a. anaforę 

b. przenośnię 

c. epitety. 

3. Podaj trzy cechy  jakie powinna mieć dobra książka? Uzasadnij je.  

 

(zadania w danym dniu prześlą wskazane osoby)  

 

 

 

 Czwartek , Piątek  - 4 i 5  czerwca 2020 r.  

Temat: Bibliofil w pizzerii.  

 

Przeczytaj dokładnie fragment książki Małgorzaty Musierowicz s. 221, „Język Trolli”. 

Opracuj wg punktów: 

 

1. Zredaguj plan wydarzeń (zastosuj równoważniki). 

2. W planie wydarzeń podkreśl to, które wskazuje na punkt kulminacyjny. 

3. Wyjaśnij znaczenie słowa barbarzyństwo. Co było barbarzyństwem w oczach 

dziadka? 

4. Czy powiedzenie „ Poznać po słowie,  co kto ma w głowie” jest wg ciebie trafne? 

Uzasadnij .  

5. Opowiedz o zdarzeniu w pizzerii z punktu widzenia (do wyboru) dziadka, 

właściciela pizzerii, Józinka lub innych klientów.  – zaznacz co wybrałeś!  

 

(do sprawdzenia zadania przesyłają wszyscy)  


