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

Poniedziałek – wtorek,   6  - 7 kwietnia 2020 r.  

Zapiszcie w zeszycie temat i wykonajcie pod nim wskazane zadania.  

Temat: O ważnych wydarzeniach z historii naszej Ojczyzny – „śpiewajmy pamięć o tych dniach”.  

Podręcznik tekst s. 159 (Depesza o powstaniu…..),  

1. Podaj definicję słowa depesza.  

2. Jakie epitety zastosowano w tekście na określenie Polski? 

3. Jakie ostrzeżenie i nadzieje wyraża ostatni akapit tekstu?   

Wiersz Śpiewka 1920 s. 161 i tekst Rok 1920 s. 163.  

4. W kilku zdaniach określ podmiot liryczny przeczytanego wiersza, jego uczucia i refleksje.  

5. O jakich wydarzeniach historycznych mówią oba teksty ? Zapoznaj się z informacjami 

podanymi na s. 163. w żółtej ramie.  

 

Środa 8 kwietnia 2020 r.  

Temat: Do jakich refleksji skłania nas ostatnie przemówienie Starzyńskiego?  

Podręcznik s. 164. 

Przeczytajcie tekst , a także informacje o prezydencie Starzyńskim ze strony 165.  

Pisemnie pod tematem zapiszcie wasze odpowiedzi na wskazane pytania: 

1. Zad 1/164 podręcznik. 

2. Zad. 2./164 s.  

 

 

Uwaga -  przeczytaj i przypomnij sobie jak pisaliśmy zaproszenie.  

Przypomnijcie sobie jak uczyliście się w klasach młodszych pisać zaproszenie! Ważne są w nim nie 

tylko treść, ale także układ i estetyka a przede wszystkim zaproszenie musi zawierać pewne elementy 

czyli.  

Zaproszenie to krótka forma pisemna, której zadaniem jest poinformowanie adresata, że nadawca 

zaprasza go do przyjścia w jakieś miejsce.  

Elementy konieczne w zaproszeniu: 

 adresat  

 nadawca lub organizator  

 okazja  

 dokładny czas (dzień, miesiąc, rok, godzina)  

 określone dokładnie miejsce wydarzenia ewentualne warunki do spełnienia (np. rodzaj 

stroju) formuła grzecznościowa  

 

mailto:iwkasek@o2.pl


 

ŻELAZNE ZASADY  

1. Zawsze podaj imię i nazwisko nadawcy lub określ go. Nie pisz „zapraszam” – wtedy nie wiadomo, 

kto napisał zaproszenie. Pisz w trzeciej osobie.  

2. Zawsze podaj imię i nazwisko adresata lub określ go. Nie pisz „Ciebie” – wtedy nie wiadomo, do 

kogo adresowane jest zaproszenie. Pisz w trzeciej osobie.  

3. Wypisz sobie wszystkie informacje, które musisz umieścić.  

4. Zaproszenie wymaga zastosowania konkretnych formuł grzecznościowych.  

5. Pamiętaj o pisaniu zaimków dużymi literami (Cię, Tobie, Ciebie, Was itp.). 

 

 Przykładowe formuły grzecznościowe rozpoczynające zaproszenie:  Serdecznie zapraszamy ... Z 

wielką radością zapraszamy ...  Mam zaszczyt zaprosić 

 

 

Np.  

                                                                  Mam zaszczyt zaprosić 

    ………………..........(.kogo?)...............................  

na ……………………………. , (na co?) która(y) odbędzie się ………………………..(gdzie?)  o godz. ……… w 

…………………. . ( gdzie?)  

                                                                                                                                …………………………… .                                       

           (podpis)  

 

Przykładowe formuły grzecznościowe kończące zaproszenie : 

Z niecierpliwością oczekuję Twojego przybycia.  

Z radością oczekujmy dnia spotkania.  

Zabawa gwarantowana.  

PRZYKŁAD ZAPROSZENIA NIEOFICJALNEGO  

 

Serdecznie zapraszam 

Martę Kowalik 

na przyjęcie urodzinowe, które odbędzie się 21 października (sobota) 2004 roku o godz. 17.15 w 

mieszkaniu jubilatki przy ulicy Bratkowej 35/6.  

                                                  Będę z radością oczekiwała Twojego przybycia - Kasia Nowak. 



 

 

 

 

PRZYKŁAD ZAPROSZENIA OFICJALNEGO  

Dyrekcja, Nauczyciele i Uczniowie klas trzecich Gimnazjum nr 101 w Krakowie mają zaszczyt zaprosić 

Sz. P. Ewę Nowak 

 na uroczystość zakończenia roku szkolnego, która odbędzie się dnia 25 czerwca 2003 roku o godz. 

10.00 w budynku gimnazjum przy ul. Stolikowej 44 (sala gimnastyczna).  

Gorąco prosimy o towarzyszenie nam w tej wyjątkowej chwili. 

 

 

A teraz zadanie dla Ciebie! 

 

Napisz zaproszenie skierowane do nauczyciela (imiennie) na wieczorek poezji patriotycznej w 

wykonaniu uczniów twojej klasy . Nadaj spotkaniu tytuł. 

 (zaproszenie należy przesłać do nauczyciela , może być zapisane na komputerze jak opowiadanie w 

dokumencie Word, a także w zeszycie , wówczas należy przesłać zrobione zdjęcie) . Zwracajcie uwagę 

na czytelność , estetykę i układ zaproszenia.  

 

Tuż po świętach rozpoczynamy lekturę. Ponieważ niektórzy jeszcze nie dokończyli książki, mają 

ostateczny czas do 15 kwietnia!  

 

Podsumowanie  

 od każdego z Was otrzymuję zaproszenie (do piątku), 

 inne zadania prześlą osoby tylko wskazane!   

 

                                                                      Życzę Wam zdrowych i  - mimo wszystko -  cudownych Świąt!  

                                                                                                                             Iwona Sękowska  


