
 

Uczniowie klasy VB, 

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 poniedziałki mamy 2 godziny języka 

polskiego (zostało to tutaj uwzględnione). 

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

adresem: polski7@interia.pl (odpisuję na każdą otrzymaną wiadomość). 

 

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/2749); 

- podręcznik (https://wpiszkod.gwo.pl/uzytkownik/zaloguj). 

 

Przypominam o rozpoczęciu pracy na platformie Quizizz – informacje o zadaniach i testach 

otrzymujecie ode mnie za pośrednictwem poczty elektronicznej. 

Proszę pamiętać o zadaniu domowym z części zdania, które powinniście wykonać do środy 

(informacje przesłałem Wam w e-mailu). 

 

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. 
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Lekcja 

(22 kwietnia 2020 r. – środa) 

 Temat:  Na wystawie. 

[Podręcznik s. 319 - 320] 

 

1. Zapisz w zeszycie definicje pojęć, które są związane ze sztuką. 

 

Rzeźba – dzieło przestrzenne wykonane na przykład w kamieniu, drewnie, gipsie. 

 

Posąg – rzeźba przedstawiająca całą postać, najczęściej człowieka. 

Popiersie – rzeźba lub płaskorzeźba przedstawiająca głowę i część ramion. 

Płaskorzeźba – rzeźba wykonana na powierzchni kamienia, drewna itp. 

 

 

2. Przyjrzyj się ilustracjom na s. 319 (podręcznik) i dopasuj do nich powyższe pojęcia (zadanie 

wykonaj w zeszycie). 

 

Zad. 1. 

     Atena (V w. p.n.e.) - ……………………………….. 

 Neptun - ……………………………………………. 

 

 



 Zeus (rzymska kopia z IV w. n.e.) - ………………………………. 

 

3. Przyjrzyj się rzeźbom przedstawiającym Prometeusza (podręcznik s. 320) i zapoznaj się  

z informacjami na ich temat. Następnie wybierz jedną z nich i odpowiedz w zeszycie (pełnymi 

zdaniami) na następujące pytania: 

Zad. 2. 

1) Kto jest autorem dzieła? 

2) Kogo przedstawia rzeźba? 

3) Gdzie się znajduje? 

4) Z jakiego materiału ją wykonano? 

 

4. Zapisz w zeszycie plan opisu rzeźby (oznacz go na kolorowo). Pamiętaj o trójdzielnej 

kompozycji (akapitach). 

 

 

Wstęp – ogólne informacje o rzeźbie (tytuł, autor, czas powstania, miejsce  

ekspozycji). 

 Rozwinięcie – dokładny opis dzieła (na przykład rodzaj rzeźby, materiał, 

wielkość, kolorystyka, sytuacja, w której przedstawiono postać). 

 Zakończenie – podsumowanie wypowiedzi (twoja opinia na temat dzieła, 

na przykład czy rzeźba ci się podoba / nie podoba i dlaczego).   

 

 

 

5. Na podstawie wiadomości z lekcji, informacji z zadań oraz powyższego planu napisz  

w zeszycie opis wybranej przez siebie (w zdaniu 2) rzeźby ze s. 320. Pamiętaj o akapitach  

i unikaj powtórzeń. Podpowiadam: wyraz rzeźba możemy zastąpić następującymi słowami: 

pomnik, monument, posąg. 

 

 


