
Klasa VIB – język polski – Grażyna Dryl 

 

 Zagadnienia  od 22.06. 2020 do 25. 06. 2020 

 

 

 Zagadnienie 1 Miłosne wyznania, wścibskie koleżanki i zabłąkany e-mail na 

podstawie fragmentów „Kiedy chodziłem z Julką Maj” . 

 

 Zapoznam  się z fr, utworu „ Kiedy chodziłem  z Julką Maj?  

Potrafię  zredagować formę  listu. 

 

1. Przeczytaj fragment powieści zamieszczony w podręczniku na str. 292- 296 

2. Elementy świata przedstawionego: Uzupełnij zapis 

- czas akcji: ……………. 

- miejsce akcji: ……………. 

- bohaterowie: ………………. 

3. W imieniu „Karasia” lub Julki Maj napisz list do redakcji czasopisma 

młodzieżowego z prośbą o radę. (pamiętaj o wszystkich elementach listu: miejscowości i 

dacie, nagłówku, co najmniej trzech akapitach, pozdrowieniach – NIGDY NIE 

POZDRAWIAJ WE WSTEPIE! – i podpisie. Pamiętaj, że wstęp to zapowiedź o czym 

będzie list, w rozwinięciu koniecznie przedstaw dokładnie problem, zanim poprosisz  

o radę.) 

 

 

 Zagadnienie 2.   Pisownia przedrostków i  przyrostków. 

  

Poznam zasady ortograficzne dotyczące pisowni przyrostków  oraz przyrostków.  

Potrafię  wyróżnić  w  wyrazie   temat oraz formanty. 

 

Zapisz  notatkę do zeszytu 

 

1. Niektóre słowa zostały utworzone od już istniejących wyrazów, np. kotek – od 

rzeczownika kot, przemówić – od czasownika mówić. Wyrazy utworzone od innych 

słów nazywamy wyrazami pochodnymi. 

2. Wyrazy pochodne składają się z tematu słowotwórczego oraz formantu. 

 Temat słowotwórczy to część wspólna wyrazu pochodnego i wyrazu 

podstawowego. 

 Formant to cząstka, za pomocą której tworzy się nowy wyraz.  
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W zależności od miejsca występowania formantu wyróżniamy: 

- przedrostek  - występuje przed tematem słowotwórczym, np. podjechać, wybrać 

- przyrostek – znajduje się po temacie słowotwórczym, np. domek, kotek 

 

. 

3. Zapoznaj się z informacjami zamieszczonymi w tabeli Zapamiętaj! – podręcznik  

do nauki o języku – str. 279 oraz  str. 284. 

4. Wykonaj ćwiczenie 1. str. 150 – zeszyt ćwiczeń i ćwiczenie 2. str. 278 – podręcznik 

do nauki o języku oraz  ćwiczenie 5.  I, II  str. 157 – 158 zeszyt ćwiczeń. 

  

 

 Zagadnienie  3. To już znamy, powtarzamy - „Pliki epiki” Pół żartem, pół serio - 

„Literat(h)ura & Qultura”. 

 Utrwalę  pojęcia związane z epiką.     

Zadanie 1. Na podstawie wiadomości zebranych na stronach 302-303 w podręczniku, 

wykonaj notatkę powtórzeniową w dowolnej formie (punkty, ramki, schemat), w której 

wyjaśnisz pojęcia: epika, gatunki epickie, typy powieści, fabuła, akcja, wątek, zdarzenie, 

prolog, epizod, epilog i retrospekcja. Użyj kolorowych długopisów, aby wyróżnić ważne 

treści. 

Zadanie 2. Wykonaj w zeszycie polecenia I,II,III z testu powtórzeniowego s. 304-305. 

 

  Zagadnienie 4. Wiem, umiem, rozumiem - „Buszująca w sieci”. K. Majgier 

„Trzynastka na karku” (fragmenty) . 

Sprawdzę swoje umiejętności z teorii literatury. 

Zadanie. Przeczytaj tekst K. Majgier – podr. s.308 i wykonaj w zeszycie zadania 

sprawdzające: 1-6 s.313. 

 

   Przed nami  tylko wakacje Dziękuję za wspólną pracę. Mam  

nadzieję, że nowy rok szkolny  powitamy już w tradycyjnej szkole a 

nie tej  wirtualnej. 
 

 Życzę udanych wakacji. 

 Grażyna Dryl 

 

         

 

 


