
Klasa VIB – język polski – Grażyna Dryl 

 

 Zagadnienia  od 04.05. 2020 do 08. 05. 2020 

 

 

 1-2 Zagadnienie: Muzyka słowami zagrana – Adam Mickiewicz „Pan Tadeusz – Księga 

IV” 

 

Poznam fragment utworu Pan Tadeusz A. Mickiewicza, przeprowadzę analizę utworu 

poetyckiego, potrafię   wskazać  i  nazwać środki poetyckie występujące  w podanym  

fragmencie w tym instrumentacja głoskowa, wyliczanie. 

 

 

1. Wysłuchaj fragmentów nagrania sygnałów myśliwskich odgrywanych na rogu 

https://www.youtube.com/watch?v=KKxVuAW6Arc 

2. Odczytaj fragment IV Księgi „Pana Tadeusza” – str. 225 – 228. Zapoznaj się 

dokładnie z przypisami (to nie jest łatwy tekst). Obejrzyj fragment filmu  „Pan 

Tadeusz” https://www.youtube.com/watch?v=35r8qKXjgRA 

 

 

Zadanie 3. Wyjaśnij w zeszycie dwa pojęcia z 'Zapamiętaj': instrumentacja głoskowa, 

wyliczenie (pojęcia do zapamiętania). Wypisz z przeczytanego fragmentu przykłady 

zastosowania tych zabiegów językowych. Pamiętaj, że instrumentacja głoskowa polega na 

nagromadzeniu słów, złożonych z głosek o podobnym brzmieniu. 

Mała podpowiedź:) Oba środki znajdziesz we fragmencie: „Tu przerwał, lecz róg trzymał... 

[...] na niebios progu!”. 

Zadanie 4. Powtórz inne znane Ci środki poetyckie: epitet, metafora (przenośnia), 

uosobienie, porównanie, wyraz dźwiękonaśladowczy, przerzutnia. W ich przypomnieniu 

pomoże Ci Indeks terminów literackich i kulturowych w podręczniku (s.315). 

Zadanie 5. Wykonaj w zeszycie poniższe ćwiczenia: 

• Wypisz z poznanego fragmentu Pana Tadeusza brakujące elementy porównań: 

„Aż z gęstwy, jak .........., wypadł niedźwiedź na kształt ..........” 

„[...]wyłamał drzewo,/ Kręcąc nim jak ..........” 

„[...] i trzej w jednej chwili/ Jak gdyby ..........” 

„Niedźwiedź wyskoczył w górę jak ..........” 

„Stoją w kroku, na źwierza wytknęli flint rury/ Jako ..........” 

 Na podstawie fragmentu Pana Tadeusza, dopisz epitety do poniższych wyrazów. 

Zakreśl te, które są rzeczownikami. (ZAPAMIĘTAJ! Epitet może być wyrażony 

rzeczownikiem, np. kapelusz Tadeusza) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=KKxVuAW6Arc
https://www.youtube.com/watch?v=35r8qKXjgRA


„.......... chmury” , „.......... łapą”, „róg ......, ......, ......, ......”, „głosy ..........”, 

„muzyka ..........”, „pas ..........” 

• Uzupełnij tekst podanymi wyrazami. W razie potrzeby zmień ich formę. 

 plastyczny, epitet, dynamiczny, czasownik, porównanie, barwny 

 Opis polowania przedstawiony przez Adama Mickiewicza we fragmencie „Pana 

Tadeusza” jest niezwykle .......... i .......... dzięki zastosowanym środkom poetyckim: .......... 

oraz .......... . Nagromadzone .......... czynią go bardzo .......... . 

 

 

 Zadanie  6.Opis instrumentu Wojskiego (Przerysuj do zeszytu i zapisz podaną notatkę) 

 

                                                                                                    Porównanie: kręty jak wąż boa 

 

 

                                                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Epitety: długi, centkowany                                      

                                                                          Metafora: myśliłbyś, że róg kształty zmienia/ 

                                                                        I że w ustach Wojskiego to grubiał, to cieniał,/ 

                                                                        Udając głosy zwierząt                                                     

    

 

 Porównanie, ożywienie: 

Róg jak wicher niewstrzymanym dechem/ 

Niesie w puszczę muzykę i podwaja echem 

 

 

Zadanie 7. Przywołaj wyrazy dźwiękonaśladowcze występujące w tekście i zapisz, jakie 

dźwięki natury przypominają ich brzmienia. 

 

 

Zadanie 8. Wskaż w wierszu miejsca przerzutni. Zapisz w zeszycie jeden przykład. 

 

 Zadanie 9.Wykonaj w zeszycie zadanie 11. str. 230 



 

 

 

3  Zagadnienie:  Wkroczyć w językowy świat ze słownikiem za pan brat. Słownik 

poprawnej polszczyzny. 

  

 Poznam  wybrane  słowniki, potrafię określić ich przeznaczenie. 

 

 

1. Przypomnij sobie informacje o podstawowych słownikach – podręcznik do nauki o 

języku str. 193 

2. Wielką literą czy z wielkiej litery? Około godziny czy około godzinę? 

Odpowiedzi na te i inne pytania znajdziesz w słowniku poprawnej polszczyzny. 

Informuje on, jak mówić i pisać poprawnie, a także ostrzega przed często popełnianymi 

błędami i niezręcznościami językowymi.  

 

Słownik poprawnej polszczyzny składa się z części głównej, która zawiera hasła, oraz  

z bloków tematycznych, poświęconych między innymi odmianie wyrazów, nazwiskom, 

nazwom geograficznym, formom grzecznościowym czy interpunkcji. Hasła są ułożone 

alfabetycznie. 

 

3. Wykonaj w zeszycie zadanie 2. str. 193 (podręcznik do nauki o języku) 

 

 

4. Zagadnienie: Lubię popatrzeć sobie na czas, co gdzieś już pobiegł… Joanna 

Pollakówna  „Stare        fotografie” 

 

 Dowiem się czym jest pytanie retoryczne  w utworze, potrafię je wskazać. 

 

1. Zapoznaj się z utworem J. Pollakówny „Stare fotografie” – podręcznik do literatury 

str. 217 (przeczytaj informacje „Wiem więcej” – str. 218). 

 

2. Wskaż, które ze zdjęć zamieszczonych pod tekstem byłoby jego najlepszą ilustracją. 

 

  

3. Zwróć uwagę na pytania zadane w utworze: „A co z uśmiechem?” „Co z niemym 

pytaniem?”, „”Co z żartem płochym?”, „Co z dziwnym urokiem?”. Są to pytania, 

które zadaje się nie po to, aby uzyskać odpowiedź, lecz by skłonić odbiorcę do 

przemyśleń, podkreślić ważność wypowiedzianych słów. Są to pytania retoryczne. 

 

4. Przepisz do zeszytu definicję pytania retorycznego (ZAPAMIĘTAJ str. 218). 

 

 

5. Wykonaj w zeszycie ćwiczenie 8. str. 218 i 10. str. 219 (nie wysyłaj mi zdjęć). 

   

 

 

 

 

 



 Zagadnienie 5. Sprawdzian  ze składni  zdania złożonego. 

 

Potrafię  wykorzystać poznaną wiedzę o składni zdania złożonego 

 

   

 Przeanalizuj  polecenia, następnie   uzupełnij  je.    Czytaj uważnie polecenia. 

 

1. W podanych zdaniach złożonych podkreśl zdania nadrzędne. Wpisz  pytania , na które 

odpowiadają zdania podrzędne. 

  Kupiłem  deskorolkę , o jakiej  marzyłem.(…………………). 

 Kiedy skończy  się  ulewa, pójdziemy na spacer (………………..). 

 Wiem, że  teraz spełnią się wszystkie moje  pragnienia (……………….). 

 Kupiłem  płytę, o którą  prosiłaś.(……………….). 

 Wybierzmy się  tam, gdzie można   pożeglować(…………….). 

2. Uzupełnij przecinkami podane zdania , a następnie sporządź wykresy. 

a) Pomogła mi dieta  którą polecił mi znajomy lekarz. 

b) Nie zmieniłem zdania ponieważ mnie nie przekonałaś. 

c) Gdy tam wszedłem wszyscy zamilkli. 

a)         

 

                                            

   b)   

 

                                          

  c) 

  

  

3.Uzupełnij podane  zdania złożone współrzędnie brakującymi spójnikami. 

     Adam podróżował po Europie  ………..  opisywał  poznane  kraje. 

     Jakub podróżował po Europie  ,……….. nie był w Azji. 

4. Uzupełnij  przecinkami podane zdania złożone współrzędnie.( pamiętaj o zasadach) 

Siedział  przy stole  i  cierpliwie  sklejał  model okrętu. 

Kłamstwo  jest  złem  więc  przestań  kłamać. 

Nie miałem  ochoty  na zabawę  toteż  cały  wieczór słuchałem muzyki. 



Dzieci  biegały  po łące   a  mama  opalała się  na  kocu. 

5.Dokończ podane zdania złożone, nazwij ich rodzaje i sporządź wykresy: 

 

a) Ada mnie nie zauważyła, toteż....... 

 

b) Możesz napisać do niej list, ale....... 

 

c) Wspólnie zrobimy zadania z matematyki oraz... 

 

d) Obejrzę ten program lub...... 

6. Podaną niżej parę zdań pojedynczych przekształć w zdanie złożone: 

Byłem bardzo zmęczony. Musiałem się położyć. 

a)współrzędnie........................................ 

b)podrzędnie ........................................ 

7. Skreśl błędną odpowiedź: 

Wypowiedzenie: „Kiedy rozpoczną się wakacje, będę dużo przebywała na podwórku.” 

a) jest zdaniem złożonym 

b) jest równoważnikiem zdania 

c) ma dwa orzeczenia 

d) jest zdaniem oznajmującym 

8. Wskaż zdanie współrzędnie złożone: 

a) Wyjadę na kolonie, jeśli rodzice się zgodzą. 

b) W lipcu wyjadę na kolonie. 

c) Wyjadę na kolonie i poznam nowych kolegów. 

d) Kiedy wyjadę na kolonie, nie będę się nudzić. 

9. Ułóż zdanie złożone z rozsypanki wyrazowej: 

 

grał, siostra, piłkę, a, na, mały, jego, skakance, w, chłopiec, skakała 

 



10 . Podkreśl orzeczenia w zdaniach nadrzędnych. 

 

a)      Anna stała się taka, bo całe życie spędziła za granicą. 

b)     Zachowywał się tak, jakby zjadł wszystkie rozumy. 

c)      Kiedy mam mało czasu, lepiej nim gospodaruję. 

d)     Nauczycielka była taka, że nigdy nie chorowała. 

 11. Zdanie złożone współrzędne rozłączne to: 

  
a)      Zrobił makietę i zaniósł ją do szkoły. 

b)     Zrobił makietę, ale nie zaniósł ją do szkoły. 

c)      Zrobił makietę, więc zaniósł ją do szkoły. 

d)     Zrobi makietę albo zaniesie do szkoły inną pracę. 

  

12. Który wykres pasuje do zdania: Mieliśmy różne plany, ale nic z nich nie wyszło. 

  
a)      wynikowe 

b)     rozłączne 

c)      przeciwstawne 

d)     łączne 

 

13. Zadaj odpowiednie pytanie i określ rodzaj zdań złożonych. 
  

a)      Lubię malować obrazy, bo wtedy wyrażam siebie. 

................................................................................... 

                                                                                    pytanie / rodzaj zdania 

b)     Rezultat naszej pracy był taki, że przeszło to nasze oczekiwanie. 

................................................................................... 

                                                                                    pytanie / rodzaj zdania 

c)      Ten, kto dużo mówi, nie zawsze ma rację.  

................................................................................. 

                                                                                    pytanie / rodzaj zdania 

d)     Nie wiem, kiedy znowu przyjdę do ciebie. 

................................................................................. 

                                                                      pytanie / rodzaj zdania 

e)      Zawsze znajdzie powód do radości ten, kto jest optymistą. 

................................................................................. 

                                                                                    pytanie / rodzaj zdania 

 

f)     Nie buduj zamków z piasku, bo źle na tym wyjdziesz. 

................................................................................. 

                                                                                    pytanie / rodzaj zdania 

g)     Gdybyś to wcześniej przygotował, mógłbyś później mieć czas wolny. 

................................................................................. 

                                                                                    pytanie / rodzaj zdania 

h)       Artysta tak śpiewał, że wszyscy oniemieli z wrażenia. 

................................................................................. 

                                                                                    pytanie / rodzaj zdania 

 

Odpowiedzi  na poszczególne  pytania prześlij  na e- maila  nauczyciela 

g.dryl@zs.turosnkoscielna.pl       do 07 05. 2020r. do godziny 15.00 

mailto:g.dryl@zs.turosnkoscielna.pl

