
23.03. – 27.03. 
 
KLASA 5B, 5C 
 
Zadanie  (poniedziałek – środa) 

Proszę stworzyć profil internetowy wybranej przez siebie postaci mitologicznej (boga/bohatera)  w 

dowolnej formie (np. opis, plakat, kolaż, prezentacja, krzyżówka) zawierający informacje: imię, 

rodzina, zajęcie, symbole (np. Zeus – piorun), cechy itp. 

 

Zadanie  (czwartek - piątek) 

Temat: Mitologiczne związki frazeologiczne.   

a) Proszę zapoznać się z definicją i przepisać do zeszytu (już o tym mówiliśmy): 

Związki frazeologiczne (frazeologizmy) to trwałe połączenia dwóch lub więcej wyrazów, 

które zachowują się tak, jak wyrazy pojedyncze. W  języku mają stałe zastosowanie, 

jako utarte powiedzenia, np. Biały kruk (unikat), zbijać bąki – nudzić się. 

b) Proszę z poznanych mitów greckich wypisać 7-10 związków frazeologicznych i wyjaśnić ich 

znaczenie (np. syzyfowa praca -  praca nie przynosząca efektu) 

 

KLASA 6A, 6C, 6F 
 
Zadanie  (poniedziałek – piątek) 

Temat: Poznajemy gwarę poznańską. 

a) Proszę zapoznać się z wyjaśnieniem słownikowym wyrazu gwara. (definicja do 

zeszytu) 

Gwara - terytorialna odmiana języka narodowego. 

w językoznawstwie: 

1. odmiana języka ogólnego (narodowego) charakterystyczna dla jakiegoś terytorium, np. 

gwara śląska, mazowiecka; dialekt, narzecze; 

2. gwara ludowa - mowa ludności wiejskiej zamieszkującej pewien niewielki obszar kraju 

(zwykle kilka lub kilkanaście wsi); 

3. gwara kresowa - gwara powstała na podłożu ukraińskim, białoruskim i litewskim; 

4. język jakiejś grupy społecznej (środowiskowej, zawodowej, ale nie terytorialnej), różniący 

się od języka ogólnego (narodowego) zasobem słów, wyrażeń i wymową; żargon, argot, 

slang, wiech, język specjalistyczny (środowiskowy, zawodowy) 

 

https://adserwer.xwords.pl/st.js?t=c&c=374&w=utarte&s=7


Gwara poznańska – gwara języka polskiego charakterystyczna dla mieszkańców Poznania i 

części Poznańskiego. 

b) Proszę przeczytać opowiadanie (poniżej lub ze strony internetowej) 

https://poznan.naszemiasto.pl/tej-bimbej-sie-opowiadanie-w-gwarze-poznanskiej/ar/c2-

2155845 

Tej, bimbej się! Opowiadanie w gwarze poznańskiej 

Na poznańskich ulicach już od kilku dni, z powodu EURO 2012, panuje niesamowite 

zamieszanie. Z każdej strony dobiegają zdania w różnych językach, a chodniki zamieniły się w 

prawdziwe autostrady. W całym tym tłumie niełatwo było dostrzec drobną dziewczynę o 

jasnych włosach, która próbowała przedostać się na drugą stronę ulicy. Chciała dotrzeć na 

Stary Rynek, gdyż jako turystka z Krakowa postanowiła zwiedzić nowo poznane miasto, 

Poznań. Majka, bo tak miała na imię, jako wielki kibic piłki nożnej, przyjechała tu na jeden z 

meczy, na który zdobyła bilet w ostatniej chwili. Jedyne, co wiedziała o mieście EURO 2012 

było to, że jest tu Stary Rynek, fara, koziołki, kilka innych zabytków, no i oczywiście, Lech 

Poznań. 

 

Po dłuższej chwili błądzenia po ulicach, jej oczom ukazał się budynek, na którym widniał 

napis "Kupiec Poznański". W oddali zauważyła jednak coś bardziej interesującego od małego 

centrum handlowego. Na rogu ulicy stał pomnik jakiegoś śmiesznego mężczyzny w 

czapeczce, który trzymał kierownicę swojego kamiennego roweru. Ludzie przechodzili obok 

niego obojętnie, raz po raz zaszczycając go tylko spojrzeniem. Majka podeszła bliżej, aby 

przyjrzeć się komicznemu posągowi. Przez chwilę przepchała się przez pędzący tłum, aż 

doszła do miejsca, gdzie powinien stać ten dziwny pomnik, lecz zamiast niego stał prawdziwy 

człowiek ze swoim rowerem. 

-Tej, bździągwo, szpycnij, jako tu gemyla w Płoznaniu jest. Ino jakieś zawody robiom to już 

wuchta wiary mo z gorem. Łażą na szagę i ło trzymejcie mnie! Wej! Zaroz pod bimbe wlezie 

tyn ejber. Z ćmikiem w japie. Na blauce widziołżem go łystatnio. 

- Że co proszę? 

- Skędżeś przyjechała, melo? 

- Ja z Krakowa? A kim pan jest? Nie za bardzo rozumiem, co pan dokładnie mówi. 

- Jezdem Stary Marych i blubrom po płoznańsku, nie? Chodź, zabierę cie na przechadzke po 

tym fyrtlu kibolu. Co na to powiesz? 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Gwara
https://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyk_polski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pozna%C5%84
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pozna%C5%84skie
https://poznan.naszemiasto.pl/tej-bimbej-sie-opowiadanie-w-gwarze-poznanskiej/ar/c2-2155845
https://poznan.naszemiasto.pl/tej-bimbej-sie-opowiadanie-w-gwarze-poznanskiej/ar/c2-2155845
http://swietokrzyskie.naszemiasto.pl/tag/i-lo.html


Majka nie rozumiała wszystkich słów, które wypowiadał zabawny człowiek, ale spodobało jej 

się to i mimo wszystko zgodziła się, aby ją oprowadził po okolicy. 

- Teroz wknailiśmy się gaską Szkolną. Popacz, jak tu fajnie. Te store włynskie kamynice to 

domki rudnicze. Som fest. Ady pamiętajom jeszcze czasy naszych koziołków. Wiesz, jak 

dostoły się wew wieżę ratuszowom? 

- Nie mam pojęcia. 

- To rug cug ci opowiem. Było to wew 1551 roku, kiedy do Płoznania mioła się zjechać 

najfajniejsza wiara. Mioł być wtedy pokazany nowy zegar na wieży ratuszowyj. Niestyty, 

jedyn z kuchorzy, Pietrek, spalił chabas narychtowany na ucztę. Poniewoż nie mioł, gdzie 

lajsnąć chabasa, znalozł jedynie dwa biołe koziołki. Chwycił je szybko za powrózki i zataśtoł 

do kuchni. Niestyty, gdy je łodwiązoł, zoroz mu ućknęły prosto na wieżę zegarową, gdzie 

zaczęły się trykać rychtyg, gdy wuchta wiary glapiła się na nowy zegar. Łod tego czasu zowsze 

ło dwunostej koziołki wychodzom i trykajom się. To nosza duma! 

 

Zafascynowana Majka obserwowała, jak o godzinie 12 otwierają się małe, zielone wrota i 

wychodzą z nich białe koziołki, które po dwunastu tryknięciach znowu wracają do wieży. Czas 

jednak naglił, a oni mieli jeszcze wiele rzeczy do zwiedzenia. 

- Nu dalij! Pójdziemy na Gwarnom, na bimbe i bimbniemy się po Płoznaniu. 

Po piętnastu minutach doszli do ulicy, przy której stał stary tramwaj. 

- To nasza kochano Księżniczka. Chodź, przejedziemy sie po Płoznaniu i poglyndze ci troszkę 

o mieście. A po czemu to? 

- Dwa złote ulgowy, 3 złote normalny. - odpowiedział motorniczy ze starego tramwaju, po 

czym Stary Marych kupił dwa normalne bilety i usiadł na samym końcu tramwaju wraz z 

Majką. W końcu tramwaj ruszył, a starszy pan zaczął opowiadać. 

- Tu mosz za tom uliczkom zolog story. Teroz ino rybki i kokota spotkosz. To jest rondo 

Kaponiera. Stond to dojedziesz wszyndzie, gdzie nie byłaś, bo tu prawie wszystkie bimby i 

łogórki jadom. Łe jery! Uważajże, bo Uniwerzytetu Mickiewicza nie widzieć będziesz. Poglap 

się na krzyże i pomnik Mickiewicza. Płoznaniacy w 56 roku włośnie tutej strajkowali. Na 

pewno w budzie wos tego łuczyli. Widzisz tom wieżę, nie? Jest to nasz Zamek Kajzerowski na 

Świntym Marcinie, wew którym mieszkoł Wiluś, kajzer szkiebrów i prusoków. Tej, widzisz tyn 

wysoki budynek za eką, nie? Nalyży do Uniwerzytetu Ekłonomicznygo i jest najwyższy w 

mieście. Teroz wybałusz gały na nosz dworzec PKP jakbyś chcioła do chaty banom wrócić. O, 



kejter przez tory biegnie. Widziołaś? 

- Chodzi o tego czarnego kundelka? 

- Tak, chyba ma girę zwichniętom, bo biegnie jakby go jaki rober deknoł. Zaroz bydzie rynek 

Wildecki Tu u nośpłatów różniste dynksy kupisz albo u innej wiaruchny klunkry wszelakie. Jak 

lubisz się pindaczyć, to tu mosz zentrum ze składami, gdzie różne klunkry lajsniesz se. Byle 

bez przesody bo jak elegant z Mosiny wyglondoć byndziesz. Stary Browar to jedno z 

najfajniejszych centrów w Ojropie. A tu zaroz kolejna buda! Tu szportu się uczom. Jo tyż żem 

chcioł kiedyś, alem plany zmienił. Teroz przez fajnom Wartę przejeżdżomy naszom bimbom . 

Kajakami tu bachają się i ćwiczą. O wej! Szkieły na rondzie stojom. Wypadek jaki musioł być. 

Chyba ich brechom wyciungać będą musieli. W Płoznaniu to często ostatnio widziałżem takie 

coś. Tu teroz wuchta wiary to i o wypadek Łotwo. I widzisz, tu kolejno buda tym rozem dla 

matematyków wielgich. Politechnika Płoznańsko. I znowu Wartom przez mozt Rocha 

bimbomy się. I kolejne miejsce, gdzie lajsniesz se klunkry bo to nosz rynek Bernardyński. A tu 

spotkałżem cie przy Kupcu Płoznańskim. Zaro tyż na Poajcie bydymy. Tu teroz takom 

fikuśnom fontane stawiajom. A jak lubisz buchy czytać to biblioteka Raczyńskich tu stoi 

klasycystyczno, jak wos na historii uczom. Ten bioły budynek to Teatr Polski a zaroz Operę 

naszom mijać bydymy. Widzisz to? To tyn Zamek Kajzerowski, ale od tylca. Na dole teroz tory 

widzisz, gdzie bany jadom. Jakbyś chcioła troche ekskluzywniej pomieszkać to tu mosz blajbe 

- Hotel Mercury abo Sheraton obok, nie? Wrocomy do zajezdni starej. Miasto teroz jom 

sprzedało a szkoda, bo fajno w niej było. To chyba koniec naszy podróży. Mam nadzieje 

melo, żem dobrze ci Płoznań pokozoł i gały ci na wierzch wylozły ze zdziwinia, jak tu pienknie 

jest. Żegnam cię Majko i wrocom na swoje miejsce, a ty trzymej się kibolu i pamiętej, że 

zowsze możesz mnie odwiedzić. 

Starszy pan wsiadł na swój rower, który pojawił się niewiadomo skąd i pojechał w stronę 

ronda Kaponiera. Majka stała jeszcze chwilę i uśmiechała się sama do siebie. To była 

najdziwniejsza, ale i najciekawsza wycieczka i na pewno zapamięta ją do końca życia. A nowy 

przyjaciel? Na pewno odwiedzi go jeszcze raz a teraz bimbnie się na stadion zobaczyć, jak 

tam wygląda. Teraz jest w stanie dojechać wszędzie, dzięki pomocy Starego Marycha. 

Florentyna Szofer 

 

 



c) Proszę z tekstu wypisać do zeszytu 20 wyrazów gwarowych (występują w innej 

formie, niezrozumiałe)  i ,,przetłumaczyć” je na język narodowy.  

Poniżej przydatne linki, można też zapytać rodziców  

https://regionwielkopolska.pl/kultura-ludowa/gwara/podreczny-slownik-gwary-poznanskiej/ 

https://gwara.info/ 

http://www.kold.pl/Image/files/slownik.pdf 

 

d) Proszę ułożyć krótkie opowiadanie w gwarze poznańskiej ok. 10 zdań. 

e) Proszę zapoznać się z poniższymi tytułami filmów w gwarze poznańskiej i 

spróbować tak przetłumaczyć 5 dowolnych tytułów książek. 

• 12 gniewnych ludzi – 12 nerwerwerów 

• American Pie – Hamerykańska szneka 

• Armageddon – Koniec-Dymbiec 

• Chłopcy z ferajny – Szczuny zez fyrtla 

• Chłopi – Bambry 

• Coś – Wihajster 

• Diabeł ubiera się u Prady – Diaboł łobleko się u Prady 

• Dirty dancing – Unorane migane 

• Dom zły – Ociotana chata 

• Dziewczyna z sąsiedztwa – Mela zez okolic 

• Green Street Hooligans – Penery z Chwaliszewa 

• Harry Potter i kamień filozoficzny – Żgajek w brylach i fifny kamlot 

• Hobbit tam i z powrotem – Kakalud w te i wew te… 

• Jackie Chan: pierwsze uderzenie – Jacol Chan: piyrsza fanga 

• Kawa i papierosy – Lura i ćmiki 

• Kobieta-Kot – Pinda-kociamber 

• Maratończyk – Laufer 

• Nóż w wodzie – Haj wew ślumpie 

• Obcy – Warszawiok 

• Pociąg z forsą – Bana z bejmami 

• Policjanci z Miami – Szkieły zez Kiekrza 

• Prawdziwe kłamstwa – Akuratne blubry 

https://regionwielkopolska.pl/kultura-ludowa/gwara/podreczny-slownik-gwary-poznanskiej/
https://gwara.info/
http://www.kold.pl/Image/files/slownik.pdf


• Ptaki ciernistych krzewów – Glapy w agryście 

• Skąpiec – Nyrol 

• Taksówkarz – Dryndziorz 

• Tańczący z wilkami – Z kejtrami na miganie 

• Wall Street: pieniądz nie śpi – Na Marcinie bejmy nie kimajom 

• Ziemia obiecana – Swarzyndz  

f) Dla chętnych – zadanie dodatkowe: proszę stworzyć obrazkowy słownik gwary 

poznańskiej, może być w dowolnej formie (papierowa, prezentacja, plakat, na 

fiszkach, itp.) 

KLASA 8C 

Zadanie  (poniedziałek - piątek) 

Temat: Reportaż z wojennych okopów. 
 
Proszę przeczytać z podręcznika: Melchior Wańkowicz ,,Szkice spod Monte Cassino” 
i wypisać: 

a) cechy reportażu  
 

 
 



b) nazwać emocje bohaterów i wyjaśnić co było ich źródłem 
 

Temat: Dlaczego kogut nie został artystą? Sławomir Mrożek  ,,Artysta”. 
 
 Proszę: 

a) przeczytać utwór z podręcznika i obejrzeć prezentację: 
https://view.genial.ly/5e70f9e2dddb107fbcd5a426/presentation-slawomir-mrozek-
artysta?fbclid=IwAR3CCOa_iz3VpR3lPaQmds_Xvup07Usa9UQBqjG0S-l8l_VBle_7iWTZRLY 
 

b) opisać i ocenić postawę Koguta 
c) wyjaśnić przesłanie utworu 
d) odpowiedzieć na pytanie: Czym różni się bycie artystą od bycia celebrytą? 

 
Temat: O sztuce porozumiewania się. Melchior Wańkowicz ,,Tędy i owędy”. 
 
Proszę przeczytać tekst z podręcznika str.158 

a) wyjaśnić wyrazy: poliglota i poliglotyzm; stereotyp; gawęda 
b) wyjaśnić, o jakich stereotypach jest mowa w tekście 
c) wyjaśnić, dlaczego tekst można nazwać wspomnieniową gawędą 
d) odpowiedz jaki jest  cel przywołania motywu wieży Babel w tekście 

 
Temat: „Człowiek nie jest stworzony do klęski. Człowieka można zniszczyć, ale nie pokonać”. 
 
Proszę przeczytać książkę lub obejrzeć film ,,Stary człowiek i morze” 
https://www.youtube.com/watch?v=fSE-oC9cUoo 
i scharakteryzować Santiago oraz jego podejście do życia oraz uzupełnić kartę pracy (na stronie 
szkoły). 
 

https://view.genial.ly/5e70f9e2dddb107fbcd5a426/presentation-slawomir-mrozek-artysta?fbclid=IwAR3CCOa_iz3VpR3lPaQmds_Xvup07Usa9UQBqjG0S-l8l_VBle_7iWTZRLY
https://view.genial.ly/5e70f9e2dddb107fbcd5a426/presentation-slawomir-mrozek-artysta?fbclid=IwAR3CCOa_iz3VpR3lPaQmds_Xvup07Usa9UQBqjG0S-l8l_VBle_7iWTZRLY
https://klp.pl/stary-czlowiek-i-morze/a-10056.html
https://www.youtube.com/watch?v=fSE-oC9cUoo

