
JĘZYK POLSKI 

11.03. – 13.03. 

KLASA 5B 

Zadanie 1 (środa - piątek) 

Proszę przeczytać mit o Heraklesie 

http://biblioteka.kijowski.pl/parandowski%20jan/jan-parandowski-mitologia.pdf 

strony 121 - 131 i wypisać: 

a) 12 prac bohatera 

b) napisać krótką charakterystykę bohatera. 

KLASA 5C 

Zadanie 1 (środa - piątek) 

Proszę przeczytać mit o Heraklesie 

http://biblioteka.kijowski.pl/parandowski%20jan/jan-parandowski-mitologia.pdf 

strony 121 - 131 i wypisać: 

a) 12 prac bohatera 

b) napisać krótką charakterystykę bohatera. 

 

KLASA 6A 

Temat: Maria Skłodowska-Curie: uczona i obywatelka. 

Proszę z Internetu lub podręcznika (s. 150–153, lektura: L. Cugota i L. Vera, Nazywam się Maria 

Skłodowska-Curie) 

wyszukać informacje o Marii Skłodowska-Curie, wypisać jej zasługi oraz napisać krótką 

charakterystykę uczonej. 

 

Temat: Jak zachowywali się harcerze podczas powstania warszawskiego? 

podręcznik (S.R. Dobrowolski Warszawskie dzieci s. 169) lub 

http://www.sww.w.szu.pl/index.php?id=slowo_43 

Proszę: 

a) napisać krótką notatkę o powstaniu warszawskim (daty, miejsce, przyczyna i skutek) 

b) opisać postawę harcerzy w czasie II wojny światowej 

 

Temat: Mój bohater. 

Proszę aby: 

a) uczniowie wypisali cechy bohaterów 

b) wybrali ważną dla siebie postać (z życia, literatury, sportu, nauki itp.) i napisali dlaczego ich 

zdaniem ten człowiek zasługuje na miano bohatera. 

 

http://biblioteka.kijowski.pl/parandowski%20jan/jan-parandowski-mitologia.pdf
http://biblioteka.kijowski.pl/parandowski%20jan/jan-parandowski-mitologia.pdf
http://www.sww.w.szu.pl/index.php?id=slowo_43


KLASA 6C 

Zadanie 1 (środa - piątek) 

Proszę wypisać 

a) elementy świata przedstawionego z lektury ,,Skrzynia władcy piorunów" (czas, miejsce akcji i 

bohaterów) 

b) napisać charakterystykę (Toma lub Julki - do wyboru) 

c) wypisać 5 wynalazków Nikoli Tesli oraz napisać, który z nich najbardziej przyczynił się ludzkości i 

dlaczego. 

KLASA 6F 

Temat: Maria Skłodowska-Curie: uczona i obywatelka. 

Proszę z Internetu lub podręcznika (s. 150–153, lektura: L. Cugota i L. Vera, Nazywam się Maria 

Skłodowska-Curie) 

wyszukać informacje o Marii Skłodowska-Curie, wypisać jej zasługi oraz napisać krótką 

charakterystykę uczonej. 

 

Temat: Jak zachowywali się harcerze podczas powstania warszawskiego? 

podręcznik (S.R. Dobrowolski Warszawskie dzieci s. 169) lub 

http://www.sww.w.szu.pl/index.php?id=slowo_43 

Proszę: 

a) napisać krótką notatkę o powstaniu warszawskim (daty, miejsce, przyczyna i skutek) 

b) opisać postawę harcerzy w czasie II wojny światowej 

 

Temat: Mój bohater. 

Proszę aby: 

a) uczniowie wypisali cechy bohaterów 

b) wybrali ważną dla siebie postać (z życia, literatury, sportu, nauki itp.) i napisali dlaczego ich 

zdaniem ten człowiek zasługuje na miano bohatera. 

KLASA 8C 

Zadanie 1 (środa - piątek) 

 

Temat: Geneza ,,Małego Księcia". 

Proszę napisać jakie były okoliczności powstania lektury oraz wypisać świat przedstawiony (czas, 

miejsce akcji, bohaterowie, wątki). 

 

Temat: Mieszkańcy planet w ,,Małym Księciu". 

Proszę: 

wypisać i opisać mieszkańców planet, które odwiedził bohater (może być tabelka: 

planeta/mieszkaniec/cechy) 

 

Temat: Kim jest tytułowy Mały Książę? 

Proszę napisać charakterystykę Małego Księcia. 

http://www.sww.w.szu.pl/index.php?id=slowo_43


16.03. – 20.03. 

KLASA 5B, 5C 

Zadanie  (poniedziałek - piątek) 
Proszę przeczytać  Historię wojny trojańskiej  
http://biblioteka.kijowski.pl/parandowski%20jan/jan-parandowski-mitologia.pdf 
strony 171 – 194 i napisać: 
a) plan wydarzeń z wojny trojańskiej 
b) plan wydarzeń z Tułaczki Odyseusza 
c) w tabelce wymienić cechy Achillesa i cechy Odyseusza 
 

KLASA 6A, 6C, 6F 

Zadanie  (poniedziałek - piątek) 

Temat: Co zagraża światu? Jaka czeka nas przyszłość? 

Proszę przeczytać z Internetu lub podręcznika  (s. 201–206, lektura: S. Lem, Cyberiada – Jak ocalał 
świat)  
http://lib.mlm.ru/pl_stanislaw_lem_cyberiada.htm 
i napisać: 

a) określić czas i miejsce akcji 
b) krótko opisać bohaterów 
c) wyjaśnić jak rozumiem tytuł książki 
d) wypisać cechy literatury science fiction 
e) napisać opowiadanie ,,Świat robotów” (najlepiej na komputerze) na ok. 150 słów. 

 

KLASA 8C 

Zadanie  (poniedziałek - piątek) 

Temat: Symbole w ,,Małym Księciu”. 
Proszę wypisać symbole występujące w lekturze i wyjaśnić ich znaczenie w kontekście lektury. 
 
Temat: Dorośli i dzieci w ,,Małym Księciu”. 
Na podstawie lektury proszę w tabelce dokonać charakterystyki dzieci i dorosłych. 
 

Temat: Czego uczy nas lektura ,,Mały Książę? 
Proszę z lektury wypisać 10 sentencji/złotych myśli, krótko wyjaśnić ich znaczenie. 
 
Temat: Praca klasowa – tworzenie własnego tekstu na podstawie lektur obowiązkowych. 
Proszę napisać rozprawkę na temat:  
Czy zgadzasz się ze słowami, że ,,Nie ma na świecie rzeczy doskonałych"? Swoją wypowiedź uzasadnij 
podając trzy przykłady z lektur obowiązkowych. Twoja praca powinna liczyć co najmniej 200 słów. 
(najlepiej na komputerze) 

http://biblioteka.kijowski.pl/parandowski%20jan/jan-parandowski-mitologia.pdf
http://lib.mlm.ru/pl_stanislaw_lem_cyberiada.htm

