
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. 

Lekcje rozpisane są zgodnie z podziałem godzin (zawierają konkretne daty). Przypominam, 

że w środy mamy 2 godziny języka polskiego (zostało to tutaj uwzględnione). 

Gdybyście mieli jakieś pytania lub wątpliwości, zachęcam do kontaktu mailowego pod 

adresem: polski7@interia.pl 

Przypominam o rozwiązaniu quizu podsumowującego na platformie Quizizz, dzięki któremu 

możecie utrwalić zagadnienia omawiane od początku roku szkolnego 2019/2020: 

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

 

TYDZIEŃ 2 

 

Lekcja  

(23 marca 2020 r. - poniedziałek) 

 Temat:  Charakterystyka osoby mówiącej w wierszu Wisławy Szymborskiej „Możliwości”. 

[Podręcznik s. 237 - 238] 

 

1. Zapoznaj się z graficznym biogramem Wisławy Szymborskiej zamieszczonym poniżej 

i na jego podstawie zredaguj w zeszycie notatkę biograficzną o noblistce.  

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


 

2. Przeczytaj wiersz ze s. 237 i 238  pt. Możliwości Wisławy Szymborskiej (podręcznik). 

 

3. Wykonaj samodzielnie w zeszycie następujące zadania: 

 

1) Na podstawie przeczytanego wiersza scharakteryzuj podmiot liryczny (czego się o nim 

dowiadujesz, jakie cechy charakteru ujawnia, kim może być). Swoje spostrzeżenia zapisz  

w zeszycie w formie mapy myśli (nie cytuj, odpowiedzi zapisuj własnymi słowami). 

 

 

 

 



PODMIOT LIRYCZNY 

W WIERSZU „Możliwości” 

 

 

 

KIM JEST?                                                                                               CO O NIEJ WIEM  

                                                                                                                             (co  lubi)? 

 

 

  

 

           JAKA JEST (cechy charakteru)?  

 

 

2) Wykonaj w zeszycie zad. 3 / s. 238. 

3) Zapisz (lub wklej) w zeszycie poniższe definicje (oznacz je na kolorowo). 

 

 

 



Lekcja  

(24 marca 2020 r. - wtorek) 

 Temat:  Iqbal Masih – wielki mały człowiek. 

[Podręcznik s. 242 - 244] 

 

1. Przeczytaj tekst wstępny ze s. 242, następnie fragment pt. Iqbal  Francesco D’Adamo 

(podręcznik s. 242 - 243) oraz artykuł „Iqbal” – opowieść o niewolniczej pracy 

najmłodszych Sebastiana Frąckiewicza zamieszczony na portalu POLITYKA pod 

adresem:  

https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/kultura/1707438,1,iqbal--opowiesc-o-

niewolniczej-pracy-najmlodszych.read 

 

2. Wykonaj samodzielnie w zeszycie zadania z podręcznika: 

1 / 244 - pisemnie 

2(b,c) / 244 – pisemnie 

4/ 244 – pisemnie (w formie wydruku z Internetu). 

3. Zadanie dodatkowe dla chętnych uczniów (na dodatkową ocenę).  

Napisz list oficjalny do wybranej instytucji, np. do Rzecznika Praw Dziecka, w sprawie, 

którą uważasz za ważną. 

 

List należy przesłać na adres mailowy: polski7@interia.pl do piątku (27 marca 2020 r.)  

w formacie doc., docx. lub pdf. Przed przystąpieniem do pisania listu oficjalnego proszę 

przypomnieć sobie zasady redagowania tej formy wypowiedzi. Pomocna będzie dla Was 

strona internetowa https://epodreczniki.pl/a/list-oficjalny/DZmI69Q6p (szczególną uwagę 

zwróćcie na układ graficzny i język wypowiedzi – zwroty grzecznościowe; nie musicie 

wykonywać zamieszczonych na stronie zadań). Dane adresata możecie wymyślić (adres). 

 

 

 

 

 

https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/kultura/1707438,1,iqbal--opowiesc-o-niewolniczej-pracy-najmlodszych.read
https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/kultura/1707438,1,iqbal--opowiesc-o-niewolniczej-pracy-najmlodszych.read
https://epodreczniki.pl/a/list-oficjalny/DZmI69Q6p


Lekcja 1 

(25 marca 2020 r. - środa) 

 Temat:  Czy reklama może ograniczać wolność? 

[Podręcznik s. 248 - 250] 

 

1. Przeczytaj tekst ze s. 248 pt. Reklama przedawkowana  Krzystofa Zanussiego (podręcznik). 

2. Na podstawie tekstu wykonaj zadanie 1 / 249. W zeszycie należy zanotować wyłącznie numer 

pytania i odpowiedź, np. 1 – B. 

3. Wykonaj w zeszycie następujące zadania: 

 

3 / 249 - pisemnie 

 

4 / 249 - pisemnie 

Słowniczek pomocniczy do wykonania zadania: 

subiektywny – taki, który w ocenie czegoś kieruje się swoimi upodobaniami, sympatiami albo 

antypatiami, nie zawsze jest sprawiedliwy; 

obiektywny – taki, który w ocenie czegoś jest sprawiedliwy, nie kieruje się swoimi 

upodobaniami, sympatiami albo antypatiami; 

emocjonalny – taki, który w życiu kieruje się swoimi uczuciami, wyrażający uczucia; 

stronniczy – taki, który w życiu kieruje się osobistymi sympatiami lub uprzedzeniami, 

nieobiektywny; 

pełen dystansu – taki, który potrafi „chłodno” podejść do tematu, emocje lub osobiste 

odczucia nie mają wpływu na jego ocenę lub zachowanie; 

neutralny – taki, który nie staje po żadnej ze stron, jest obiektywny w ocenie, bezstronny; 

oschły – taki, który nie ujawnia swoich uczuć, pozbawiony uczuć. 

 

5 / 249 - pisemnie (Zanim przystąpicie do zdania, przypomnijcie sobie cechy felietonu ze  

s. 128 w podręczniku). 

 

 Czy reklama ogranicza wolność? Na podstawie felietonu ze s. 248 odpowiedz w kilku 

zdaniach na zadane pytanie (w zeszycie). 

 

 

 

 



Lekcja 2 

(25 marca 2020 r. - środa) 

 Temat:  Reklama jako komunikat językowy. 

[Podręcznik s. 250 – 252 + ćwiczenia s. 89 – 90 (bez strony 91)] 

 

1. Przeczytaj tekst ze s. 250 - 251 pt. Język reklamy Jerzego Bralczyka (podręcznik). 

2. Zapisz w zeszycie definicję: 

 

REKLAMA – informowanie ludzi (za pośrednictwem Internetu, prasy, telewizji, 

plakatów/ulotek, billboardów) o  usługach lub towarach poprzez podkreślenie ich zalet w taki 

sposób, by ludzie chcieli z nich skorzystać lub je kupić.  

Cechy reklamy: 

- słownictwo perswazyjne (nakłaniające);  

- stosowanie przymiotników w stopniu wyższym i najwyższym;  

- łatwe, rymujące się hasła reklamowe; 

- stosowanie trybu rozkazującego; 

- pokazywanie ludzi młodych, ładnych, uśmiechniętych; 

- wmówienie odbiorcy, że dzięki reklamowanej rzeczy będzie szczęśliwszy i że jest mu 

niezbędna do życia. 

 

3. Przepisz do zeszytu i uzupełnij, na podstawie przeczytanego tekstu, tabelę ze s. 251 (zad. 3a / 

s. 251) następującymi zwrotami: 

- przekazy naukowe, 

- utwory liryczne, 

- baśnie. 

 

4. Wykonaj w zeszycie  zad. 4b / s. 251 (Odpowiedz na pytanie: Do jakiego utworu nawiązuje 

reklama? Wypisz elementy, które na to wskazują?). 

 

5. Wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń s. 89 – 90 (bez strony 91).  

 



 

Lekcja  

(27 marca 2020 r. - piątek) 

 Temat:  Przypomnienie i utrwalenie wiadomości na temat składni. 

 

1. Obejrzyj uważnie prezentację multimedialną na temat części zdania (platforma Prezi) pod 

wskazanym adresem www: 

https://prezi.com/togv6dr7wjwr/czesci-zdania/ 

 

2. Przeczytaj, przeanalizuj i wklej do zeszytu notatkę dotyczącą części zdania, które już 

poznaliśmy (umieszczoną na następnej stronie). Jeżeli nie masz dostępu do drukarki, zostaw  

w zeszycie jedną wolną stronę (kartę otrzymasz ode mnie po powrocie do szkoły). 

 

3. Wykonaj zadania umieszczone pod poniższymi adresami (tylko te, które są dostępne on-line  

i mają opcję automatycznego sprawdzania – nie przepisuj niczego do zeszytu). Celem tych 

ćwiczeń jest utrwalenie i poszerzenie umiejętności, które już masz . 

 

 

 

https://epodreczniki.pl/a/imienne-orzeczenia-wychodza-z-cienia/DGVDeUo91 

https://epodreczniki.pl/a/bez-klopotu-rozpoznasz-typy-podmiotow/D1Gv0isE5 

https://epodreczniki.pl/a/przydawki-okoliczniki-i-dopelnienia-wzbogacaja-

wypowiedzenia/DfSuGuhPC 

https://epodreczniki.pl/a/opis-zdania-pojedynczego---cwiczenia/DFviviFTB 

 

 

https://prezi.com/togv6dr7wjwr/czesci-zdania/
https://epodreczniki.pl/a/imienne-orzeczenia-wychodza-z-cienia/DGVDeUo91
https://epodreczniki.pl/a/bez-klopotu-rozpoznasz-typy-podmiotow/D1Gv0isE5
https://epodreczniki.pl/a/przydawki-okoliczniki-i-dopelnienia-wzbogacaja-wypowiedzenia/DfSuGuhPC
https://epodreczniki.pl/a/przydawki-okoliczniki-i-dopelnienia-wzbogacaja-wypowiedzenia/DfSuGuhPC
https://epodreczniki.pl/a/opis-zdania-pojedynczego---cwiczenia/DFviviFTB


 

ORZECZENIE – podstawowa część zdania, która określa/nazywa wykonywaną 

czynność. Odpowiada na pytania: co robi?, co się z nim dzieje?, w jakim jest stanie? 

 

ORZECZENIE 

(jego rodzaje) 

 

              CZASOWNIKOWE                                                  IMIENNE 

(wyrażone osobową formą czasownika –              (składa się z łącznika i orzecznika) 

- jest to jeden wyraz) 

                                                                              łącznik – czasownik „być”, „zostać” 

Kasia lubi owoce.                                                 „stać się” w formie osobowej 

Dzieci rysują w zeszycie.                                     orzecznik – inna część zdania,  

                                                                              która uzupełnia informacje o czyn- 

                                                                              ności 

 

                                                                              Kasia jest uczennicą. 

                                                                              Rower zostanie naprawiony.  

 

PODMIOT – po orzeczeniu, druga najważniejsza część zdania. Określa/nazywa 

wykonawcę czynności w zdaniu. Odpowiada na pytania: kto?, co? 

 

Typu podmiotów: 
 

- gramatyczny, który jest wyrażony rzeczownikiem albo zaimkiem  

w mianowniku, np. w zdaniu: Masło jest w lodówce. 
 

- logiczny to rzeczownik lub inna odmienna część mowy występująca  

w dopełniaczu (wyraża brak lub nadmiar czegoś), np. w zdaniu: Tomkowi  

nie zabrakło odwagi. 
 

- domyślny nie występuje w zdaniu jako osobny wyraz – domyślamy się go  

na podstawie formy orzeczenia, np. w zdaniu: Poddał się woli cesarza. (on) 
 

- szeregowy, kiedy w zdaniu występuje kilka członów połączonych spójnikiem  

i wszystkie oznaczają wykonawcę czynności, np. w zdaniu: Jabłka, gruszki 

 i śliwki są najlepszym dodatkiem do deseru. 
 

- towarzyszący, gdy jest on dołączony do podmiotu głównego spójnikiem „z”,  

np. w zdaniu: Marek z Olą idą do kina. 
 

- zbiorowy to rzeczownik w liczbie pojedynczej, ale zawiera w sobie zbiór osób, 

rzeczy, np. w zdaniu: Cała klasa pojechała na wycieczkę. 

 

DOPEŁNIENIE najczęściej jest określe-

niem czasownika (orzeczenia). Możemy 

przyjąć, że odpowiada na pytania wszystkich 

przypadków oprócz mianownika i wołacza: 

kogo?, czego?, komu?, czemu?, kogo?, co?, 

 z kim?, z czym?, o kim?, o czym?   

 

Wyróżniamy dopełnienie bliższe i dalsze: 

 

- bliższe po przekształceniu na stronę bierną 

stanie się podmiotem: Kasia maluje (kogo?, 

co?) obraz  – Obraz jest malowany przez 

Kasię.  

 

- dalsze nie ulegnie takiemu 

przekształceniu: Kasia zajmuje 

się (czym?) pracą. 

 

OKOLICZNIK – jak łatwo skojarzyć z okolicznościami – określa 

czynność, czyli orzeczenie. Nazywa przyczynę, czas, miejsce, sposób i cel 

wykonywanej czynności. Ze względu na pytania, na jakie odpowiadają, 

okoliczniki dzielimy na: 

 okolicznik czasu (kiedy?, od kiedy?, do kiedy?) – Spotkamy się jutro. 

 okolicznik miejsca (gdzie?, skąd?, dokąd?, którędy?) – Spotkanie 

odbędzie się w parku. 

 okolicznik sposobu (jak?, w jaki sposób?) – Przygotujmy się starannie. 

 okolicznik celu (po co?, w jakim celu?) Zrobimy to dla nagrody. 

 okolicznik przyczyny (dlaczego?, z jakiej przyczyny?) – Pracujemy 

nad tym dla satysfakcji. 

 okolicznik przyzwolenia (mimo czego?, mimo co?) – Wygrałem mimo 

trudności. 

 okolicznik stopnia i miary (jak bardzo?) – Impreza bardzo się 

podobała. 

PRZYDAWKA należy do „drużyny” 

rzeczownika i to jego właśnie określa. 

Nazywa cechy, właściwości, określa 

przynależność. Odpowiada na pytania: jaki?, 

jaka?, jakie?, który?, która?, które?, czyj?, 

czyja?, czyje?, ile?, ilu?, czego?, z czego?, 

od czego? Przydawka może być: 

 przymiotna: słodki deser, 

 rzeczowna: komedia „Fuks”, 

 dopełniaczowa: dzieło Mickiewicza, 

 dopełnieniowa: rzut oszczepem (bo 

rzucają oszczepem), 

 okolicznikowa: podróż do lasu (bo jadą 

do lasu). 
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