Uczniowie klasy VII,
poniżej zamieszczam instrukcje dotyczące samodzielnego opracowania i utrwalenia treści
z zakresu języka polskiego w domu. Lekcje rozpisane są zgodnie z podziałem godzin
(zawierają konkretne daty). Przypominam, że w środy mamy 2 godziny języka polskiego.
Gdybyście mieli jakieś pytania lub wątpliwości, zachęcam do kontaktu mailowego pod
adresem: polski7@interia.pl lub za pośrednictwem grupy w komunikatorze Messenger
(odpowiadam na każdą otrzymaną wiadomość).

!Lekcje on-line!
Lekcje on-line odbywają się w poniedziałki, środy oraz piątki o godzinie 10:00. Wszelkie
informacje dotyczące logowania do platformy, omawianych tematów otrzymujecie
za pośrednictwem naszej prywatnej grupy (Messenger).

Wydawnictwo GWO udostępniło dla Was podręcznik i zeszyt ćwiczeń (w formie
on-line), z których możecie korzystać klikając w poniższe linki (jeżeli ktoś z Was pozostawił
ćwiczenia w szkole, powinien wydrukować wyznaczone do uzupełnienia strony i wykonać
zadania):
- zeszyt ćwiczeń (https://flipbook.apps.gwo.pl/display/2752);
- podręcznik (https://wpiszkod.gwo.pl/uzytkownik/zaloguj).

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.
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

Lekcja
(11 maja 2020 r. – poniedziałek)
Temat: Budowa sonetu na przykładzie utworu Adama Mickiewicza.
[Podręcznik s. 315 – 316]

1. Zapoznaj się z krótką biografią Adama Mickiewicza.

2. Przeczytaj wiersz pt. Stepy akermańskie (podręcznik s. 315).
3. Dokonaj analizy utworu (opisz jego budowę). Uzupełnij schemat w zeszycie.
Analiza Stepów akermańskich Adama Mickiewicza

Liczba strof:
Liczba wersów w strofach:
Typ liryki (ze względu na występowania podmiotu lirycznego):
Układ rymów:
Typ rymów (mówiliśmy o nich ostatnio):
Liczba sylab w wersach:

4. Na podstawie tekstu odpowiedz na poniższe pytania. Rozwiązanie zapisz (w zeszycie)
w formie tabeli.

PYTANIE

CYTAT

ODPOWIEDŹ

1. W jaki sposób ujawnia
się osoba mówiąca?

2. Gdzie się znajduje?1

3. Co robi?

1 Dobrze zastanów się nad odpowiedzią. W wierszu zastosowano metafory, które mogą wprowadzić Cię
w błąd, jeżeli nie odczytasz ich prawidłowo. Zapoznaj się z wyjaśnieniami trudnych wyrazów, które
zostały umieszczone po lewej stronie utworu.

4. Podaj przykłady tropów stylistycznych zastosowanych w wierszu (rozwiązanie zapisz
w zeszycie):
Metafora:
Epitet:
Porównanie:
Oksymoron:
Onomatopeja (wyraz dźwiękonaśladowczy):
Wykrzyknienie:
Pytanie retoryczne:

5. Do jakich zmysłów odwołuje się podmiot liryczny w poszczególnych strofach? Odpowiedz
na powyższe pytanie i podaj przykłady (cytaty), które potwierdzą Twoje stanowisko. Zadanie
wykonaj w formie schematu (w zeszycie).
I i II

III i IV

strofa

strofa

……………………………
(zmysł)

………………………………
(zmysł)

cytaty:

cytaty:

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

………………………………………….
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………………………………………….

………………………………………….

6. Przeczytaj jeszcze raz wiersz i dokonaj jego interpretacji w zeszycie. Napisz: co robi podmiot
liryczny (w każdej strofie), w jakim jest nastroju, co wspomina, za czym tęskni. Zastanów się,
czy możemy utożsamiać go z Adamem Mickiewiczem (jeżeli tak, to dlaczego?).

7. Zapisz w zeszycie definicję sonetu i naucz się jej.

8. Wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń (s. 116 – 117).

Poniżej zamieszczam tabelę z informacjami na temat wszystkich środków stylistycznych, które
powinniście już znać. Dobrze byłoby ją wydrukować (zapisać na komputerze) i „mieć pod ręką”
– z pewnością przyda Wam się podczas przygotowania do egzaminu.

