
 

Uczniowie klasy VI, 

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 (odpowiadam 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/2750); 

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

 

 

Przypominam o korzystaniu z platformy 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. 
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Lekcja (2 godziny) 

(28 maja 2020 r. – czwartek / 29 maja 2020 r. – piątek) 

 Temat:  W krainie epiki – powtórzenie wiadomości. 

[Podręcznik s. 365 – 369 + ćwiczenia] 

 

1. Przeanalizuj dokładnie planszę pt. Świat epiki (podręcznik, s. 366 – 369). 

2. Uzupełnij w zeszycie schemat dotyczący epiki. Dopisz nazwy gatunków, które należą do tego 

rodzaju literackiego. 

 

nowela 

 

 

 

3. Do podanych cech dopisz nazwę gatunku, do którego się odnoszą. Następnie każdemu z nich 

przypisz konkretny utwór literacki. Pomogą Ci w tym informacje zamieszczone na planszach. 

Zadanie wykonaj w zeszycie. 

 

 

Krotki utwór 

napisany wierszem 

lub prozą, którego 

bohaterowie są 

uosobieniem cech 

ludzkich. Zawiera 

morał. 

Dłuższa opowieść 

fikcyjna, w której 

występują elementy 
prawdopodobne 

i fantastyczne.  

W utworach tego 
gatunku dobro 

zawsze zwycięża zło. 

Opowieść zawie-

rająca elementy 

historyczne oraz 

fantastyczne. Zwią-

zana z historycznymi 

postaciami, miejsca-

mi lub zdarzeniami. 

 

Krotki utwór , który 

ma niewiele 

wydarzeń. O zdarze-
niach opowiada  nar-

rator, który  przed-

stawia je najczęściej 

w porządku chronolo-

gicznym. 

 

Utwór pisany prozą 

o rozbudowanych 

elementach 

świata 

przedstawionego. 

Ma wiele wątków. 

 

 

Utwór napisany 

prozą, zwykle 

jednowątkowy 

z wyraźnym 

punktem 

kulminacyjnym  

i puentą. 

 

GATUNKI  LITERACKIE 

PRZYKŁADY UTWORÓW – TYTUŁ I AUTOR 

nowela 

„Katarynka” 

Bolesław Prus 

 

„Janko Muzykant” 

Henryk Sienkiewicz 



 

4. Wykonaj w zeszycie zad. 2. / s. 365. (podręcznik) – wybierz jedną kropkę. 

5. Zapoznaj się z najważniejszymi informacjami na temat epiki jako rodzaju literackiego.  

Na ich podstawie zredaguj notatkę w zeszycie. 

 

 

 

 

6. Wykonaj w zeszycie zad. 7. / s. 365. (podręcznik). Wybierz jedną formę wypowiedzi (spośród 

podanych). 

 

7. Wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń (s. 110 – 113). 


