
Klasa VIIa, VIIb 

27 kwietnia 2020 r. (poniedziałek) 

Temat: Jan Kochanowski poeta renesansu - podsumowanie wiadomości o epoce i twórczości. 

Odtwórz i obejrzyj lekcję języka polskiego w kl. 7, temat: Jan Kochanowski. Lekcję znajdziesz pod adresem: https://vod.tvp.pl/

video/szkola-z-tvp-klasa-7,jezyk-polski-30032020-lekcja-1,47324107 

Staraj się jak najwięcej powtórzyć sobie twórczości Jana Kochanowskiego, o fraszkach i trenach. 

Zapisz wyjaśnienie znaczenia pojęć związanych z epoką odrodzenia: 

klasycyzm, epikureizm, stoicyzm, humanizm 

28 kwietnia 2020 r. (wtorek) 

Temat: Słowotwórstwo. Wyrazy podstawowe i pochodne. 

Z wcześniejszej nauki pamiętasz, że słowotwórstwo to dział gramatyki, który opisuje jak tworzy się słowa oraz jak są one 

zbudowane. 

1. Jak powstają nowe wyrazy? 
- polecenie 1, s. 55 (podręcznik „Gramatyka i stylistyka”) 

zasłona -> zasłonka (mała zasłona) 

sport -> sportowy (związany ze sportem) 

wierny -> wierność (cecha osoby wiernej) 

czytać -> czytelnia (miejsce, w którym się czyta) 

W przykładach tych został pokazany sposób tworzenia wyrazów pochodnych od podanych podstawowych 

zasłona <- wyraz podstawowy 

zasłonka <- wyraz pochodny 

Wyraz, od którego został utworzony inny wyraz nazywamy wyrazem podstawowym (np. zasłona, sport, wierny, czytać). 

Wyraz, który został utworzony od innego wyrazu nazywamy wyrazem pochodnym (np. zasłonka, sportowy, wierność, czytelnia). 

Jeden wyraz może być jednocześnie (dla różnych wyrazów) wyrazem podstawowym i pochodnym, np. zasłona -> zasłonka -> 

zasłoneczka. 

2. Jak jest zbudowany wyraz pochodny? 
 
sport -> sport|owy    
  

Podstawa   formant (czyli cząstka, za pomocą której tworzymy wyraz pochodny) 
słowotwórcza 
(część wspólna  
wyrazu podstawowego  
i pochodnego) 

3. Jak ustalić od jakiego wyrazu podstawowego pochodzi dany wyraz pochodny? 

Możemy podać jego znaczenie słowotwórcze, nazywane parafrazą słowotwórczą, czyli definicją, omówieniem znaczenia wyrazu 

pochodnego, np. biegacz (ten, kto biega) - wyraz pochodny od wyrazu podstawowego bieg. 

https://vod.tvp.pl/video/szkola-z-tvp-klasa-7,jezyk-polski-30032020-lekcja-1,47324107
https://vod.tvp.pl/video/szkola-z-tvp-klasa-7,jezyk-polski-30032020-lekcja-1,47324107


4. Analiza słowotwórcza wyrazu 
 
  student|ka - wyraz pochodny od student 

  
podstawa             formant 
słowotwórcza 

mówić - mówi|enie (czynność od mówić) 

dom - dom|ek (mały dom) 

woda - wod|ny (przymiotnik związany z wodą) 

5. Ćwiczenia do wykonania (ćw. 2, s. 58 - podręcznik „Gramatyka i stylistyka, ćw. 1, 2, s. 112 - Zeszyt ćwiczeń) 

5. Zapamiętaj co to jest słowotwórstwo, wyraz podstawowy i pochodny, podstawa słowotwórcza, formant. 

29 kwietnia 2020 r. (środa) 

Temat: Po drugiej stronie…, obraz Boga i zaświatów w tekstach kultury. 

Na pewno każdy z Was ma własne wyobrażenie nieba. Najczęściej jest to kraina szczęśliwości i beztroski, z bliskimi zmarłymi, z 

Bogiem i aniołami 

Zanim przeczytacie wiersz „Urszula Kochanowska” Bolesława Leśmiana zapoznajcie się ze słowami na temat nieba na  podstawie 

dokumentów Kościoła i Pisma Świętego (podręcznik s. 186) 

Tytuł wiersza nawiązuje do Trenów Jana Kochanowskiego. To w X Trenie ojciec pyta: 

„Orszulo moja wdzięczna, gdzieś mi się podziała?  

W którą stronę, w którąś się krainę udała?” 

Próby odpowiedzi na to retoryczne pytanie podjął się inny poeta - Bolesław Leśmian. 

1. Odczytaj wiersz Bolesława Leśmiana „Urszula Kochanowska” (podręcznik s. 187). 

2. Analiza wiersza - uzupełnij luki: 

• Bohaterką liryczną i podmiotem lirycznym w wierszu jest ________________ 

• Po śmierci udała się ________________ 

• Spotkała tam __________________ 

3. Utwór dzieli się na dwie części: 

Część pierwsza: - czas ____________, relacja Urszuli o rozmowie z ____________, spełnienie prośby __________, dwie obietnice: 

___________, ______________ odejście Boga. 

Część druga: - czas ______________, oczekiwanie Urszuli na _____________, krzątanina Urszuli, pukanie do drzwi, pojawienie się 

Boga, odczucie zawodu. 

Bóg i niebo zachwyciły/nie zachwyciły Urszuli. 

Przeżyła uczucia: rozczarowania, ______________, ________________, ______________ 

Opowiedziana historia jest pretekstem do filozoficznych rozważań o życiu i śmierci. 



4. Wypisz środki poetyckie, które odnajdziesz w wierszu, omów budowę utworu. 

5. Wykonaj polecenie 4. (podręcznik s. 188) 

30 kwietnia 2020 r. (czwartek) 

Temat: Jak ludzie komunikują się ze sobą? 

Mówimy, że ludzie stale komunikują się ze sobą, czyli przekazują sobie i odbierają informacje. 

Zapisz najważniejsze Twoim zdaniem wiadomości na następujące pytania: 

1. W jaki sposób ludzie komunikują się ze sobą? (podręcznik „Gramatyka i stylistyka”, s. 70) 

2. Jakie są niezbędne elementy komunikacji językowej, krótko omów („Gramatyka i stylistyka”, s. 71-73) 

3. Kiedy komunikacja językowa jest skuteczna („Gramatyka i stylistyka”, s. 73) 

Sprawdź swoją wiedzę na temat umiejętności komunikowania - wykonaj polecenie 2. z podręcznika „Gramatyka i stylistyka”, s. 73. 

W tym tygodniu nie musisz nic przesyłać, uzupełnij zeszyt i przeczytaj notatki. Jeśli masz jakieś 
zaległości, koniecznie nadrabiaj je i przesyłaj materiały. Pozdrawiam. M.M. 


