
DRODZY UCZNIOWIE WSZYSTKICH KLAS VII!

Przesyłamy Wam zadania z języka polskiego na 23.03 i 24.03, które należy wykonać.

23.03.2020r ( poniedziałek)

1. W zeszycie zapisz temat lekcji: Imiesłowowy zawrót głowy - powtórzenie 
wiadomości.

2. Zapoznaj się z planszą, na której znajdziesz podział imiesłowów. 

źródło: pinterest.com

 

Następnie  wysłuchaj uważnie materiału dotyczącego podziału imiesłowów i staraj

się jak najwięcej zapamiętać. Jeżeli będziesz miał nadal jakiekolwiek wątpliwości, to

skorzystaj z informacji znajdujących się w podręczniku na stronach 253-254.

A oto potrzebny materiał: https://www.youtube.com/watch?v=Cy6X1I_9m9o

3. W swoim zeszycie wykonaj podane ćwiczenia:



 a. Z podanych zdań wypisz imiesłowy przysłówkowe (zdań nie trzeba  przepisywać):

Odrobiwszy lekcje, poszedł do kina na interesujący film.

Rozmawiając z nią, ciągle żuł gumę.

Przeczytawszy artykuł, podzielił się sensacyjnymi informacjami z kolegą.

imiesłowy przysłówkowe współczesne – 

………..................................................................................

imiesłowy przysłówkowe uprzednie – 

………......................................................................................

b.  Od podanych bezokoliczników utwórz formy imiesłowów przysłówkowych. Jeżeli

którejś z form nie da się utworzyć, postaw kreskę (tabelkę przerysuj).

    

bezokolicznik imiesłów przysłówkowy współczesny imiesłów przysłówkowy uprzedni

czytać

przejechać

skoczyć

wymachiwać

c. Przekształć  zdania  złożone  w  zdania  pojedyncze  o  tej  samej  treści,  zastępując

podkreślone wyrazy imiesłowami przymiotnikowymi. Zapisz je w zeszycie.

Baśnie  czytane  w  dzieciństwie  są  utworami,  które zwykle  głęboko  zapadają  w
pamięć.

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

Mężczyzna czytał artykuł, który opisywał losy jeńców wojennych.

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

24.03.2020r ( wtorek)

1. W zeszycie zapisz temat lekcji: ,,Treny” Jana Kochanowskiego wyrazem uczuć 
poety - utrwalenie wiadomości.



,,Treny''  poznaliście już w I półroczu. Oto obraz ukazujący Kochanowskiego ze swoją 
ukochaną córeczką.

Władysław Łuszczkiewicz  – polski malarz  żyjący w XIX wieku.

 

Lutnia –  dawny  instrument  strunowy  szarpany,  wywodzący  się  z  czasów  starożytnych,  rozpowszechniony  w
okresie renesansu; stał się jednym z symboli poezji i poetyckiego natchnienia.

 

Co już wiemy na temat poety i Urszulki Kochanowskiej na podstawie wcześniejszych 

lekcji? Rozwiąż test, podając odpowiedzi do zeszytu.  Pytań nie przepisuj. W razie 

trudności skorzystaj z podręcznika.

1. W którym wieku żył J. Kochanowski?

a) w XIV wieku

b) w XV wieku

c) w XVI wieku.

 2.Do jakiej epoki nawiązujemy:



a) średniowiecza

b) odrodzenia

c) oświecenia

3.      Gdzie osiedlił się poeta po ślubie z Dorotą Podlodowską?

a) w Czarnolesie

b) w Krakowie

c) w Lublinie

 4. Podaj imiona zmarłych córek poety.

a) Urszulka i Anna

b) Urszulka i Hanna

c) Anna i Hanna

5. Komu poświęcone są Treny Jana Kochanowskiego?

a) królowi Zygmuntowi Augustowi

b) Hannie

c) Urszulce

 6.Wyjaśnij,  czego    dowiaduje  się  czytelnik  o  Urszulce  dzięki  porównaniu

homeryckiemu? Odwołaj się do trenu V.

7.Nazwij uczucia, które zostały wyrażone w trenie VIII.

8.Czego podmiot liryczny dowiaduje się o Urszulce w trenie  XIX? Zapisz odpowiedź

w 2-3 zdaniach.



 Dom  po  śmierci  dziecka  zawsze  wypełnia  ogromna  pustka.  W  obliczu  takiego

cierpienia  pojawia  się  wiele  pytań,  niejednokrotnie  do  Pana  Boga.  Jan  Paweł  II

podkreślał: 

 

 

Z  tego  powodu  chcielibyśmy,  aby  przesłaniem  z  dzisiejszej  lekcji  stały  się  słowa

Stanisławy Fleszarowej-Muskat (powieściopisarki i poetki):

,,W pytaniach, na które nie ma odpowiedzi, kryje się zawsze jakaś nadzieja.’’

Ta nadzieja  ,,[…] Że gdziekolwiek są  dobrze im jest,  bo  są  z  nami  choć w innej
postaci.
[…] Że odeszli  po to, by żyć. I tym razem będą żyć wiecznie.’’  -  jak śpiewamy w
 ,,Kolędzie dla nieobecnych’’

Bo przecież ,,Ci,  co  odchodzą,  wciąż  z  nami  są.  I  żyją  sobie  obok nas.  Patrzą  z
miłością na nasze dni. Czasem się  śmieją przez łzy.’’

Wszystkiego dobrego  i dużo zdrowia. Nauczyciele języka polskiego

Autorki: Katarzyna Iwanowicz, Alicja Soszyńska



                       ŚRODA-25.03

    DRODZY SIÓDMOKLASIŚCI!

Przesyłamy Wam zadania do zrobienia  na najbliższą środę. Składnia nie jest 
łatwym działem, więc warto utrwali ć jeszcze raz  czym jest zdanie, jakie są 
rodzaje zdań itd.

1.Zapiszcie temat lekcji: Składnia nie ma przed nami tajemnic.

1.Posłuchacie informacji.Wystarczy kliknąć na podany link.

a.okreslone/DF7lrPhlv https://www.youtube.com/watch?v=0i8aBMSPaNk

2.Następnie zróbcie ćwiczenia 

b. https://epodreczniki.pl/a/pojedyncze-czy-zlozone---bez-problemu-

   Następujące  ćwiczenia  wykonaj w zeszycie  w ramach NOTATKI.

3.Ułóż po 2 przykłady zdań współrzędnie złożonych.Użyj różnych spójników

– zdania złożone współrzędnie łączne
– zdania złożone współrzędnie rozłączne
–  zdania złożone współrzędnie wynikowe

4.Zrób wykresy podanych zdań złożonych podrzędnie

-Poprosiłam koleżankę, żeby mi pomogła.

-Kto próżnuje, ten nie zbiera plonów.

Trzymajcie się!



 


