
Uczniowie klasy VII, 

w związku z przerwą w funkcjonowaniu naszej szkoły przesyłam instrukcje dotyczące samodzielnego 

opracowania i utrwalenia treści z zakresu języka polskiego w domu. W załącznikach zamieszczam 

zeskanowane strony z podręcznika i zeszytu ćwiczeń do Waszej dyspozycji. Jeżeli ktoś z Was zostawił 

materiały do języka polskiego w szkole, powinien wydrukować załączone pliki (zeszyt ćwiczeń), aby 

móc je uzupełnić i przynieść do szkoły w celu ich sprawdzenia. W przypadku notatek, które 

samodzielnie musicie zredagować w domu, możecie skorzystać z przesłanych materiałów – 

wydrukować je i wkleić lub przepisać (wedle Waszego uznania). To co zostało zapisane kolorem 

zielonym powinno znaleźć się w zeszycie / pogrubione treści proszę wpisać na kolorowo. 

Informacje o zadaniach w zeszycie ćwiczeń zaznaczyłem na czerwono. Bardzo proszę o poważne 

podejście do tematu, bo zdajecie sobie sprawę z ilości materiału, który musimy zrealizować w klasie 

VII i VIII. Wierzę w Waszą obowiązkowość i dojrzałość  

Pozdrawiam 

 

PS Macie na siebie uważać, myć ręce i wrócić do szkoły zdrowi, bo inaczej … sami wiecie  

 

W związku z powyższym proszę o: 

1. przeczytanie utworu „Syzyfowe prace” Stefana Żeromskiego (do 6 kwietnia 2020 r.).  

Z powodu zamknięcia biblioteki i możliwych trudności w wypożyczeniu lektury zamieszczam 

adres strony internetowej, na której dostępny jest bezpłatny e-book: 

https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/syzyfowe-prace.html, 

2. uzupełnienie zadań w zeszycie ćwiczeń dotyczących: 

 Części mowy i części zdania s. 74 – 77; 

 Przypomnienia podstawowych ćwiczeń z zakresu składni s. 78 – 80; 

 Budowy zdania pojedynczego s. 80 – 83, 

3. wykonanie quizu podsumowującego na platformie Quizizz: 

https://quizizz.com/join/quiz/5e6c8d53bab07d001bb9b85d/start  

4. opracowanie w zeszycie następujących tematów: 

 

 

 

 

https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/syzyfowe-prace.html
https://quizizz.com/join/quiz/5e6c8d53bab07d001bb9b85d/start


Lekcja  

 Temat:  Zasady poprawnej komunikacji niewerbalnej. 

[Podręcznik s. 234 – 235. Przeanalizuj zamieszczone informacje i zadania.] 

 

1. Komunikacja niewerbalna – wszelkie zamierzone i niezamierzone, pozasłowne 

przekazywanie informacji. To „mowa” naszego ciała, na którą składają się: mimika, 

gesty, pozycja ciała, przestrzenne stosunki między komunikującymi się osobami. 

 

2. Najważniejsze niejęzykowe zachowania grzecznościowe: 

 utrzymywanie kontaktu wzrokowego z rozmówcą, 

 ustawienie się przodem do osoby mówiącej, 

 dostosowanie odpowiedniego tonu i tempa wypowiedzi do sytuacji, 

 dostosowanie odpowiedniego wyglądu do sytuacji. 

 

Lekcja  

Temat: Czy słowa szesnastowiecznego poety są nadal aktualne? 

[Podręcznik s. 235 – 236 + ćwiczenia s. 84 - 85] 

Przeczytaj tekst ze s. 235 Pieśń XIV Jana Kochanowskiego. 

Wykonaj samodzielnie w zeszycie zadania z podręcznika: 

1/236 

2/236 

Rządzący 

powinien nie powinien 

 

 

 

 

 

 

3/236 

4/236 



Zredaguj w zeszycie notatkę na temat rymu i jego rodzajów (pisemnie lub w formie wydruku) /  

na kolorowo. 

 

Lekcja 

Temat: Pisownia partykuły „nie” z różnymi częściami mowy. 

[Podręcznik s. 244 – 245 + ćwiczenia s. 86 – 87] 

 

Zredaguj w zeszycie notatkę na temat pisowni „nie” z różnymi częściami mowy (pisemnie lub  

w formie wydruku) / na kolorowo. 

 



 

Wykonaj samodzielnie w zeszycie zadania z podręcznika: 

1 a i b/245 

2/ 245 

3 a i b/245 

4/245 

6/245  (Nie musisz przepisywać tekstu – wystarczy wypisać wyłącznie wyrazy z partykułą „nie” 

łącznie lub rozdzielnie). 

 

Lekcja 

Temat: Co to jest homonim? 

[Podręcznik s. 246 – 247 + ćwiczenia s. 87 – 88] 

 

Zredaguj w zeszycie notatkę na temat homonimów (pisemnie lub w formie wydruku) / na kolorowo. 

 

Przeczytaj tekst ze strony 246 i wykonaj samodzielnie w zeszycie zadania z podręcznika: 

1/246 

2/247 

3/247 

4/247 (pisemnie) 

5/247 

8/247 

 



/



/



/



/












