
Język polski, kl. VII-15-17.04.2020 

ZAGADNIENIE I : Wyrazy złożone – złożenia, zestawienia, zrosty 

 

      Dowiem się, czym cechują się wyrazy złożone i jak się je tworzy. 

 

https://epodreczniki.pl/a/formanty-i-ich-znaczenie/Dj86LLniP 

Krótka lekcja o złożeniach, zestawieniach, zrostach 

https://www.youtube.com/watch?v=UkYW9KMLaWs 

Wykonaj polecenie 1,2 str.62 ( podręcznik do gramatyki i stylistyki) 

 

ZAGADNIENIE II: Dylemat zakochanego (A. Mickiewicz-Niepewność) 

   

   1. Wysłuchaj piosenki Marka Grechuty do słów wiersza Mickiewicza 

               https://www.youtube.com/watch?v=VBDYT4wJAa4 

                 W podręczniku – str.171 

2.Sprawdź w słowniku języka polskiego (lub w Internecie) znaczenia 

wyrazów przyjaźń oraz miłość.  

3. Krótko scharakteryzuj osobę mówiącą w wierszu.  

      

 4 Wykonaj zadania (proszę to zrobić w zeszycie) 

ZADANIE 1. Na niebiesko podkreśl zwroty i wyrażenia charakterystyczne dla przyjaźni, na 

czerwono – dla miłości, a na fioletowo – zwroty i wyrażenia, które można uznać za wspólne i 

dla miłości, i dla przyjaźni.  

 

silny związek uczuciowy; na dobre i na złe; łatwiejsze przeżywanie rozłąki; pomoc w 

rozwiązywaniu problemów; akceptacja związków uczuciowych z innymi osobami; brak ciągłej 

tęsknoty za drugą osobą; myśl o założeniu rodziny; poczucie euforii, stanu całkowitej szczęśliwości; 

poświęcanie drugiej osobie swojego czasu; traktowanie drugiej osoby jak brata czy siostrę; troska o 

drugą osobę; wzajemne zaufanie; radość ze wspólnie spędzonego czasu; gotowość do największych 

wyrzeczeń i poświęceń; akceptacja drugiego człowieka takim, jaki jest  

 

 

 

https://epodreczniki.pl/a/formanty-i-ich-znaczenie/Dj86LLniP
https://www.youtube.com/watch?v=UkYW9KMLaWs
https://www.youtube.com/watch?v=VBDYT4wJAa4


ZADANIE 2. Określ liczbę wersów w zwrotce, liczbę sylab w poszczególnych wersach, 

nazwij rodzaj rymów, tam, gdzie podano, zaznacz właściwe odpowiedzi. 

Liczba wersów w zwrotce  

Liczba sylab w każdym wersie  

Nazwa rymów (umowny zapis, np. abba)  

Budowa wiersza regularna / 

nieregularna 

Czy powyższe elementy wpływają na rytmiczność wiersza? TAK/NIE 

 

Dla chętnych: 

Dokończ pisemnie  podane zdania. Zwróć uwagę na relacje między zdaniem początkowym 

a częścią dodaną przez ciebie.( proszę to przesłać mi na pocztę) 

 Czytam ten wiersz i... 

 Podoba mi się, ale... 

 Przeczytam go jeszcze raz albo... 

 Muszę napisać jego interpretację, więc… 

 

 

https://klp.pl/mickiewicz/a-7746.html        pomoc przy  analizie i interpretacji 

 

ZAGADNIENIE III: ODKRYWANIE TAJEMNIC OBRAZU CASPARA DAVIDA    

                                FRIEDRICHA KOBIETA W OKNIE 

Poznasz wszystkie znaczące dla dzieła środki języka malarskiego, odróżnisz fakt od opinii 

1. Podręcznik str. 176- krótka informacja o autorze, reprodukcja obrazu Caspara Davida 

Friedricha, Kobieta w oknie. 

2. Zapoznaj się z tekstem dotyczącym tego obrazu – analiza sceny przedstawionej na 

obrazie ( pokój, okno, postać kobiety-napisz krótko o każdym elemencie w zeszycie) 

 

https://klp.pl/mickiewicz/a-7746.html

