
Poniedziałek/wtorek 20-21.04.2020 r. 

Temat: ,,Świat piękny i bardzo różny” w wierszu Zbigniewa Herberta ,,Modlitwa Pana Cogito –

podróżnika”. 

1. Przeczytaj uważnie tekst ,,Modlitwa Pana Cogito –podróżnika” (nie zapomnij o przypisach) –

podręcznik str. 264. 

2. Przypomnij, kim jest Pan Cogito? 

3.Podaj słowa bliskoznaczne do ,,myśleć”. 

4. Odpowiedz na pytania: 

a)Co  można powiedzieć o podmiocie lirycznym? Podkreśl właściwą odpowiedź. 

Podróżnik, ateista, myśliciel, marzyciel, wykształcony, domownik, wierzący, nieodpowiedzialny. 

b)Do jakich doświadczeń podróżniczych i kontekstów kulturowych odwołuje się podmiot liryczny? 

Uzupełnij tabelę: 

Miejsca  Ludzie Wytwory ludzkich rąk 

   

   

   

   

   

   

   

   

 

c)Odszukaj w encyklopedii haseł dotyczących wymienionych postaci w wierszu. Dlaczego podmiot 

liryczny powołał się na nie? Uzasadnij. 

d) Jaki styl życia i podróżowania preferuje podmiot liryczny? 

e)Co sądzisz o postawie życiowej Pana Cogito, jego stosunku do świata? 

5. Wskaż adresata wypowiedzi. Wyszukaj i wpisz w środkową kolumnę trzyczęściowej tabeli kluczowe 

słowa – wydzielone w wierszu myślnikiem: 

„ja” liryczne, Pan Cogito Apostrofa  „ty” liryczne (adresat 

I. Podziękowanie  Dziękuje za stworzenie 
pięknego i różnorodnego 
świata, za możliwość 
przebywania w miejscach, 
które nie były „padołem łez i 
potu”, lecz ukazywały piękno i 
potęgę Boga, natury i ludzi 
przez niego stworzonych 

II. Akt skruchy  Prosi o wybaczenie egoizmu, 
lenistwa, roztargnienia, braku 
odwagi 

III. Podziękowanie  Dziękuje za możliwość 



obcowania z niezwykłymi 
dziełami sztuki stworzonymi na 
chwałę Boga. 

IV. Prośba odnosząca się do 
innych 

 Prosi o wynagrodzenie tych, 
którym winien jest 
wdzięczność, prosi, aby Bóg 
miał w opiece ludzi prostych, 
dobrych, uczynnych, 
gościnnych. 

V. Prośba odnosząca się do 
osoby mówiącej. 

 Prosi o dar wybaczania, aby 
mógł zapomnieć o ludziach 
złych, prześladowcach; prosi o 
dar rozumienia innych; prosi o 
dar pokory. 

VI. Podziękowanie  Dziękuje za świat piękny i 
różny, którym Bóg „uwodzi” 

Wniosek: 

Wiersz Herberta jest modlitwą poetycką. Utwór ma charakter psalmu dziękczynno-błagalnego. 

Podmiot liryczny wyraża wdzięczność wobec Boga pełnego „niewyczerpanej dobroci”, który dał 

osobie mówiącej możliwość poznania świata poprzez odkrywanie jego piękna i różnorodności.   

6. Wskaż w wierszu środki stylistyczne (epitety, przenośnie, porównania, peryfrazy) i określ jaką 

pełnią funkcję. 

7. Uzupełnij brakujące literki. W razie kłopotów skorzystaj ze słowniczka ortograficznego. 

Modlitwa dzi….kczynna Pana Cogito świa…..czy o tym, …..e …..ycie daje mu poczucie s…..su i 

dostarcza wielu smak…..w. Wypowiadane jak mantra „dzi…..kuję Ci Panie” nazywa poczucie 

spełnienia i ci…..ej radości. Pan Cogito doznaje ucz…..cia ulgi „w miejscach, kt…..re nie były miejscami 

(...) / codziennej udr….ki”. Dzwon ze spi…..u podczas odpoczynku „na placu przy st……dni” w Tarquinii 

stał się  swoist…… nici….. porozumienia z Najwy…..szym.  Nawet niezbyt estetyczny „śpie…..” osła na 

wyspie Korkyra malował z „niepojętych mie…..ów płuc melancholię krajobrazu”. W niezbyt pięknym 

mieście Manchester „odkrył” pi…..knych i m….drych ludzi. ”. Świat cały trwa w ….armonii 

„krą……ących gwiazd”. Pan Cogito czuje się obdarowany taje…….icą dzieł stworzonych „dla większej 

chwały Bo…..ej”. 

Dla przypomnienia: 

 Jeśli chodzi o formę, możemy wyróżnić modlitwę: • chwalebną (wychwalająca Boga); • dziękczynną 

(dziękująca Bogu za doznane dobrodziejstwa); • przebłagalną (akt skruchy, przepraszanie Boga za 

nieprawości); • błagalną (prosząca o nowe łaski, dobrodziejstwa i dary od Boga). 

Do zeszytu przepisz temat lekcji i odpowiedzi na pytania 2,3,4,5,6,7, 

Środa 22.04.2020 r. 

Temat: O kolokwializmach  -utrwalenie wiadomości. 

1. Przeczytaj definicję kolokwializmu: 

[Wyraz kolokwializm pochodzi od łac. colloquium oznaczającego rozmowę (kolokwialny 

‘charakterystyczny dla rozmowy’). Słowo colloquium zostało spolszczone na początku XX w. na 

kolokwium; oznaczało wypowiedź ustną, mniej staranną niż zapisany tekst]. (do zeszytu) 



2. Zapoznaj się z aspektami stosowania kolokwializmówdo zeszytu 

Aspekty pozytywne Aspekty negatywne 

Kolokwializmy:  
• sprawiają, że wypowiedzi są zrozumiałe, 
przystępne;  
• pozwalają wyrażać emocje;  
• wpływają na obrazowość wypowiedzi;  
• przedstawiają świat z punktu widzenia 
konkretnego człowieka;  
• indywidualizują wypowiedź;  
• podkreślają autentyczność wypowiedzi;  
• często wpływają na humorystyczny charakter 
wypowiedzi;  
• w poezji pozwalają zaskoczyć czytelnika lub 
rozbić nieco patetyczny styl wysoki;  
• bywają wyrazem ironii lub autoironii. 

Kolokwializmy:  
• obniżają ton wypowiedzi;  
• są przejawem niewielkiej dbałości o 
kulturę języka;  
• często świadczą o niskiej sprawności 
językowej;  
• prowadzą do łamania zasad grzeczności 
językowej;  
• w nadmiarze mogą obniżać zrozumiałość 
wypowiedzi.  

 

Zapamiętaj:  

Kolokwializmów należy unikać w pracach pisemnych oraz wypowiedziach formalnych. Są przykładem 

słownictwa obrazowego, opisującego rzeczywistość i / lub stany emocjonalne człowieka. To wyrazy, 

wyrażenia i sformułowania, które są typowe dla mowy potocznej. W utworach literackich mogą 

występować w całym tekście lub tylko w jego fragmentach (np. w dialogach); zwykle występują w 

obrębie słownictwa i składni. Słowo kolokwializm pochodzi od łacińskiego wyrazu colloquium 

oznaczającego rozmowę. W tekstach kultury zwykle charakteryzują bohatera oraz sposób jego 

mówienia, a także środowisko, sytuację itp. Są typowe dla codziennej komunikacji, jednak stosuje się 

je głównie w sytuacjach nieformalnych, swobodnych. 

3.Przeredaguj podane zdania – zastąp podkreślone kolokwializmy wyrazami właściwymi dla języka 

literackiego (do zeszytu). 

 1. Jakaś laska pytała o Wojtka.  

2. Ewa musi uzbierać dwie stówki na buty.  

3. Zrobiłaś to zadanie po łebkach.  

4. Sprzedawca wcisnął mi wczoraj taki kit, że szkoda mówić.  

5. Paweł chodzi na korepetycje, ale nic nie kuma z chemii.  

6. Rodzice poszli z buta do teatru.  

7. Mój brat zrobił zadymę w klubie.  

8. Przestań wyć, łeb mi pęka.  

Czwartek 23.04.2020 rok 

Temat: Reporterów sposób na życie… . 

 

1. Zapoznaj się z informacjami na temat Marka Millera (podręcznik, s. 148). 



2. Przeczytaj fragmenty tekstu M. Millera ,, Reporterów sposób na życie” (podręcznik, s.148-

149). 

3. Wykonaj polecenia: 1,2,3,4,5,6 (podręcznik s.149). 

 

Piątek 24.04.2020 rok   

Temat: Przed egzaminem – powtarzamy. 

1. Przeczytaj tekst Sławomira Mrożka pt. Artysta  

 

1.Wykonaj zadania egzaminacyjne (fragment arkusza pobrany ze strony CKE) 



 



 



 

2. Wykonaj szereg zadań związanych ze znajomością imiesłowów: 

Najpierw przypomnij sobie typy imiesłowów: 

Imiesłowy przymiotnikowe (odmieniają się jak 
przymiotniki –przez przypadki, liczby, rodzaje) 

Imiesłowy przysłówkowe (nie odmieniają się) 

Czynne (-ący/ąca/ące) np.śpiący chłopiec Uprzednie ( –łszy, -wszy) np. Stanąwszy na 

głowie, uśmiechnął się. 

Bierne (-ny/na/ne ; -ty/ta/te) np. kochana 
dziewczyna 

Współczesne (-ąc) np. Biegnąc, zobaczył 
zajączka. 

 

A. Uzupełnij poniższe zdania właściwymi formami imiesłowów. Nazwij typ imiesłowu: 

Bohater utworu zginął, (kierować się) ……………………………….miłością do ojczyzny. 



Nie chciał, by reduta została (zdobyć)………………………………. przez Rosjan. 

Ordon to bohater (walczyć)……………………………. za ojczyznę do ostatniej kropli krwi. 

B. Przekształć poniższe zdania pojedyncze w zdania złożone. W tym celu zamień imiesłowy na 

osobowe formy czasownika. 

 Rosjanie atakujący redutę zostali przedstawieni w negatywnym świetle. 

 Adam Mickiewicz był zachwycony historią opowiedzianą przez Stefana Garczyńskiego. 

 Stefan Garczyński był adiutantem generała Jana Umińskiego, pełniącego rolę dowódcy 

obrony Warszawy w 1831 roku. 

C. Od podanych osobowych form czasowników utwórz wskazane imiesłowy i ułóż z nimi zdania 
związane z treścią utworu lub z jego genezą: 

DOWODZIĆ – imiesłów przymiotnikowy czynny 

WYSADZIĆ – imiesłów przymiotnikowy bierny 

WALCZYĆ – imiesłów przysłówkowy współczesny 

USŁYSZEĆ – imiesłów przysłówkowy uprzedni 

3.Podane zdania  przekształć tak, by wystąpił w nich imiesłów przymiotnikowy. Podkreśl i 

nazwij użyte imiesłowy. 

Chciałbym złowić złotą rybkę, która spełnia życzenia. 

Sukienka, którą uszyła twoja ciocia, jest na mnie za ciasna. 

Władza, którą sprawowali królowie elekcyjni, spowodowała upadek kraju. 

Harcerz, który składa wieniec pod pomnikiem, mieszka w tym bloku.. 

Sukces, który odniósł król Jagiełło, zadziwił wszystkich. 

4. Przekształć podane zdania na zdania o tej samej treści z użyciem imiesłowów przysłówkowych. 

Kiedy wracałem do domu, wstąpiłem do sklepu.. 

Kiedy zrobił zadania, głośno odetchnął. 



Kiedy jechałem do pracy, słuchałem audycji radiowej. 

Kiedy wysłuchał wyjaśnień kolegi, zrozumiał swoją pomyłkę. 

Kochani, proszę o przesyłanie zadań. Jeżeli będzie problem z wykonaniem zadania, proszę o 

telefon  lub informację na maila. Miłej i owocnej pracy. 


