
Klasa VIB – język polski – Grażyna Dryl 

 

 Zagadnienia  od  08 06. 2020 do 10. 06. 2020 

 

 Zagadnienie 1. W oparach absurdu i wyobraźni – K. I. Gałczyński - Teatrzyk „Zielona Gęś” 

 

Poznam utwór    K. I. Gałczyński - Teatrzyk „Zielona Gęś” zapoznam się z terminem kabaret,  

 

 

 

1. Przeczytaj tekst Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego – podręcznik do literatury str. 275 

2. Wykonajmy wspólnie ćw. 1. str. 277 

Osią prezentowanej scenki jest przesyłanie „łańcuszka szczęścia”. Zaskakujące są przesadzone 

reakcje bohaterów, brak logiki, niezrozumiałe wypowiedzi i wyjaśnienia w didaskaliach 

(tekstach pobocznych). 

3. Zapoznaj się z informacjami Wiem więcej str. 276 

4. Zapisz w zeszycie ćw. 2. 

 

UTWÓR PRZEZNACZONY NA SCENĘ 

 

 

Rozpisany na role                                               zawiera tekst główny 

(wypowiedzi bohaterów)     kurtyna                        

 

                                                                                                                zawiera tekst poboczny 

                                                                                                                         (didaskalia) 

 

podane są imiona bohaterów 

 

5. Wykonamy wspólnie ćw. 7. str. 277 (zapisz w zeszycie) 

 

W sztuce K. I. Gałczyńskiego  

ośmieszono 

 

                                                                                                     działanie pod wpływem emocji 

 głupotę                  bezmyślność 

                                                                             łatwowierność 

                                                                                                      wiarę w zabobony 

                                         uleganie zbiorowej histerii 

 

 

 

6. Zapoznaj się z informacją Zapamiętaj str. 277 

7. Wyjaśnij w zeszycie, czym jest kabaret i satyra (skorzystaj ze Słowniczka i ramki 

'Zapamiętaj'). 

 

Zadanie dla chętnych: Wykonaj w zeszycie projekt kostiumu postaci, o której mowa w poleceniu 

8/277 

 Zagadnienie 2. „Na srebrnych ekranach”. M. Kalita „Aktorzy leczą ludzkie dusze” 

(fragmenty). 

 



Poznam  fr. wywiadu prasowego oraz pojęcia komizm słowny . 

 

Zadanie 1. Przeczytaj wywiad z aktorką Gabrielą Kownacką (podr. s.271-272) i informacje na 

temat serialu pt. „Rodzina zastępcza” (s.273), w którym grała. 

Zadanie 2. Zapisz w zeszycie wyjaśnienia pojęć ze Słowniczka: wywiad, kino familijne, talk-show. 

Zadanie 3. Wykonaj zadania do tekstu: 1,2,7/273-274. 

Zadanie 4. Zaprezentuj swoją opinię na temat wybranego serialu telewizyjnego (co najmniej 5 

zdań).- zapisz to w zeszycie. 

 

 Zagadnienie 3: Ważą się losy słów – to już znamy, powtarzamy. 

 

  Utrwalę pojęcia z zakresu  wyrazów i związków  wyrazowych synonimy, antonimy, 

eufemizm, kolokwializm, frazeologizm. 

 

 

1. Do powtórzenia materiału wykorzystaj informacje ze strony 204 – 205 (podręcznik  

do nauki o języku).  

2. Zapisz w zeszycie notatkę, w której znajdą się wyjaśnienia pojęć: synonimy, antonimy, 

eufemizm, kolokwializm, frazeologizm. 

3. Wypisz rodzaje słowników. 

 

 

 Zagadnienie 4. Wyrazowe kolekcje – wiem, umiem, rozumiem. 

 

Potrafię   zastosować zdobytą wiedzę w praktyce. 

1. Sprawdzamy swoją wiedzę z działu: Wyrazy i związki wyrazowe. Wykonaj w zeszycie 

wskazane przeze mnie ćwiczenia, które znajdują się w podręczniku do nauki o języku: 

- ćwiczenie 5. str. 206 oraz 10., 11., 12. str. 207 

 

2. Przeczytaj tekst „Fochy fortuny, czyli Kuba i Buba w gąszczu słów” str. 209 (podręcznik do  

nauki o języku) i wykonaj ćwiczenie 2. i 3. str. 210 oraz  13. str. 212  

 

 

 

 


