
 

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. 

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

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

o sprawdzanie również skrzynki SPAM, ponieważ z informacji od rodziców wynika, że zdarza się,  

iż wiadomości są tam automatycznie przekierowywane. 

 

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 zapamiętać / zapisać 

swój login i hasło, które są niezbędne do logowania). 

 

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. 

 

30 kwietnia 2020 r. (czwartek – o godzinie 10:00)  odbędzie się sprawdzian on-line z działu III – 

„Świat ludzkich spraw” (s. 194 – 327). Podczas przygotowywania się do testu szczególną uwagę 

zwróćcie na tematy oznaczone w spisie treści kolorem niebieskim oraz wszystkie definicje, które 

zapisywaliście w zeszycie „na kolorowo”. Sprawdzian przeprowadzimy za pośrednictwem znanej 

Wam już platformy Quizizz (w takiej samej formie jak ostatnie zadanie domowe – pytania testowe).  
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Lekcja 

(28 kwietnia 2020 r. – wtorek) 

 Temat:  Co podpowiada wyobraźnia? – Zbigniew Herbert „Pudełko zwane wyobraźnią”. 

[Podręcznik s. 331 - 332] 

 

1. Przeczytaj wiersz Zbigniewa Herberta pt. Pudełko zwane wyobraźnią  (podręcznik s. 331).  

 

 

2. Przyjrzyj się budowie wiersza. Uzupełnij i przepisz do zeszytu poniższe zdania. 

 

 Wiersz Zbigniewa Herberta składa się z …………………… strof. 

 

 Podmiot liryczny w wierszu ……………………………………. się (liryka pośrednia). 
                                                                        (ujawnia / nie ujawnia) 

 
 

 „kukułka wywoła drzewa” i „pobiegnie rzeka” to przykłady ……………………………..  

 „dębowego klocka”, „domkami żółtymi”, „błyszczącym zegarem” – podkreślone wyrazy   

to przykłady …………………………….  

  „domkami żółtymi jak kostki do gry” to przykład ……………………………………. 

 

(Podaj nazwę - poznanych już w klasie V - środków stylistycznych.) 

 

 

 

3. Wykonaj w zeszycie  zad. 1. / s. 332 (podręcznik). Na podstawie wiersza uzupełnij poniższy 

schemat (przerysuj go lub wydrukuj i wklej). 

 

 

 

 



 

4. Wykonaj w zeszycie  zad. 4. / s. 332 (podręcznik). 

 


