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

 

Poniedziałek –  Wtorek 18, 19  maja  2020 r.  

Temat:  Do jakiej legendy nawiązuje wiersz Marii Konopnickiej?  

Przeczytaj dokładnie wiersz, jeśli potrzeba kilkukrotnie. Wg planu opracuj wiersz , jeśli potrafisz, jeśli 

napotkasz trudności- skontaktuj się ze mną  - wyjaśnię!  

Zapisz odpowiedzi pod tematem w zeszycie.  

1. Jak sądzisz do jakiej legendy nawiązuje wiersz Marii Konopnickiej?  

2. Wskaż, w której osobie mówi podmiot liryczny? Wypisz sformułowania o tym świadczące.  

3. Wypisz z wiersza porównania, pamiętaj o cudzysłowiu. (s. 113 dla przypomnienia). 

4. Wynotuj epitety. 

5. Omów rodzaje rymów, wynotuj pary rymów z zwrotki 2.  

6. Opis obrazu.  

Na stronie 179 widnieje obraz Leona Wyczółkowskiego „ Rycerz wśród kwiatów” , twoje 

zadania polega na zredagowaniu opisu tego obrazu. Przypominam plan opisu. 

Wiadomości wstępne (tytuł obrazu, autor, temat, ogólne informacje – możesz sprawdzić w różnych 

źródłach, np. . gdzie obraz się znajduje, jaką techniką jest wykonany ).  

Rozwinięcie (analizujemy co jest na pierwszym planie, co na dalszych i dokładnie opisujemy, także 

wygląd postaci, wszystko co widzicie, stosujemy różnorodne słownictwo, piszemy na temat barw 

zastosowanych na obrazie) 

Zakończenie – (wnioskujemy, czy nam się podoba , jeśli tak -  co najbardziej, z czym nam się kojarzy, 

jakie budzi emocje, uczucia.  

 

Trzymaj się planu, stosuj słownictwo bliskoznaczne, zamieniaj wyrazy, by twoja praca była bogata 

językowo.  

 

Zapisz opis obrazu w pkt. 6 notatki  

 

We wtorek wszyscy przesyłają notatkę pkt. 1- 6. Proszę o staranne pismo !  

 

Środa  - 20 maja 2020 r.  

Temat: Zakręty ortografii. O pisowni „ch” i „h” .  

 

Przeczytaj wierszyk ze s. 187 . Pod tekstem , w tabeli znajdziesz przypomnienie zasad pisowni 

„h”. Zapoznaj się z nimi.  

 

1. Zapisz w zeszycie  odpowiedzi do zadania 1 i 3 /188 z podręczniku.  

 

        Następnie przeczytaj tekst s. 189 oraz zasady pisowni „ch”. 

 

2. W zeszycie wykonaj ćw. 6, 7, 9/190 s.  
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W zeszycie ćwiczeń wykonaj zadania od strony 171 – 177 włącznie.  

 

( tych zapisów nie przesyłacie do sprawdzania, zrobimy to wspólnie na czwartkowej lekcji on – 

line, sprawdzimy zadania i z zeszytu , i z ćwiczenia. )  

 

Czwartek – Piątek – 21 i 22 maja 2020 r.  

Temat: O jakich wydarzeniach opowiada legenda Cecylii Niewiadomskiej „Piast”? 

Bardzo dokładnie przeczytaj tekst legendy. Przypomnij sobie te o Powstaniu państwa polskiego , więc 

o Orle Białym, omawialiśmy to jeszcze w klasie. Pod tematem sporządź zapisy na podane pytanie.  

 

1. Kiedy i gdzie toczą się wydarzenia? 

2. Ułóż plan wydarzeń do treści legendy (zastosuj równoważniki zdań). 

3. Przeczytaj i zapisz w zeszycie definicję legendy s. 185 podręcznik.  

4. Uzasadnij, że przeczytany przez ciebie tekst jest legendą. Daj przykłady niezwykłych postaci i 

cudownych wydarzeń, podaj wiadomości historyczne.  

5. W dostępnych źródłach odszukaj legendę o Popielu i zapisz, a w jaki sposób i za co został on 

ukarany? 

 

Wasze prace, wszystkie punkty, proszę przesłać do oceny.  

 

 

  


