
     MATERIAŁ DYDAKTYCZNY – PRACA ZDALNA – 11.03-24.03.2020r. - kl. 7A/7B/7C  

 

Lekcja 1 

Temat: Niezwykły świat natury w wierszach Bolesława Leśmiana.  

 

1. Przeczytaj wiersz pt. „Wczesnym rankiem” ze s. 190. 

2. Co jest tematem utworu? 

3. Zapisz cytaty świadczące o tym, że drzewa są: 

a) tajemnicze,  

b) magiczne,  

c) duże, 

d) piękne szczególnie wczesnym rankiem.  

4. Drzewa należą w utworze do dwóch światów : świata ludzi i świata natury. Każdy świat 

opisz na podstawie myśli podmiotu lirycznego w trzech zdaniach (3+3!).  

5. Scharakteryzuj osobę mówiącą na podstawie tego, co mówi i jak mówi. Weź pod uwagę: 

czy jest wrażliwa, spostrzegawcza, jaką ma naturę, stosunek do świata, z jakim światem – 

wiejskiego spokoju czy miejskiej dżungli -  sympatyzuje i dlaczego.  

6. Omawiany utwór należy do liryki bezpośredniej. Przypomnij sobie jej cechy (7a, 7c). 

Następnie wskaż co najmniej trzy fragmenty, w których podmiot liryczny ujawnia się. Na 

końcu odpowiedz, czemu służy w omawianym utworze taki sposób ukształtowania 

wypowiedzi.  

7. Przeczytaj wiersz pt. „Tęcza” ze s. 191.  

8. Określ sytuację liryczną – to, co się dzieje w utworze. 

9. Wymień występujących bohaterów lirycznych. 

10. Wypisz elementy wyłaniającego się w utworze obrazu poetyckiego (a konkretniej: zapisz 

cytaty udowadniające obecność poniższych obrazów): 

- deszcz …....................... 

- droga …...................................... 

- liść …....................................... 

- obłok i tęcza …............................... 

- krzak …........................................... 

11. Zad. 6. s. 191  

 

Lekcja 2 

Temat: Kazimierz Wierzyński o radości życia.  



 

1. Przeczytaj wiersz ze s. 197 

2. Wypisz pięć postaw charakterystycznych dla optymisty oraz pięć dla pesymisty.  

3. Odpowiedz, czy jesteś optymistą czy pesymistą. Odwołaj się do swoich konkretnych 

zachowań oraz życiowych sytuacji. (min. 5 zdań).  

4. Utwór pt. „Zielono mam głowie” przedstawia postawę wobec rzeczywistości. Zapisz to 

stwierdzenie w zeszycie.  

5. Scharakteryzuj podmiot liryczny wypowiadający się w utworze. (min. 5 zdań). 

6. Wypisz z utworu metafory, wyjaśnij je i napisz, do jakich uczuć i emocji się odnoszą. 

7. Zapisz pięć korzyści, jakie przynosi optymistyczne podejście do życia.  

8. Zapisz pięć zagrożeń, jakie przynosi nadmierne optymistyczne podejście do życia.  

9. Czy chciałbyś zaprzyjaźnić się z podmiotem lirycznym? Odpowiedź uzasadnij. (min. 5 

zdań). 

 

Lekcja 3. 

Temat: Obraz poetycki w utworze pt. „Na łące”. 

 

1. Udowodnij, że wiersz ze s. 198 ma nieregularną budowę. 

2. Wymień czynności, jakie wykonuje podmiot liryczny. 

3. Zapisz następujące środki artystyczne: trzy epitety, uosobienie,  dwa ożywienia, 

personifikację, pytanie retoryczne.  

4. Jak, według Ciebie, czuje się podmiot liryczny? Weź pod uwagę wymowę ostatniego wersu 

utworu. Uzasadnij swoje zdanie. (min. 3 zdania). 

5. Narysuj na całej stronie w zeszycie pejzaż, który wywołuje w Tobie poczucie błogości i 

sprawia, że jesteś zrelaksowany. U dołu opisz go metaforą, epitetem, uosobieniem.  

 

Lekcja 4 

Temat: Kolory świata, kolory życia w wierszu Jana Lechonia. 

 

1. Przeczytaj wiersz ze s. 205 pt. „Czerwone wino”. 

2. Opisz strukturę utworu. Podaj liczbę wersów, budowę zwrotek, określ liczbę sylab w 

wersach, typy oraz układy rymów.  

Wniosek: Budowa utworu jest nieregularna/regularna. Wybieraj:) I zapisuj.  

3. Uzupełnij tabelę.  

Elementy krajobrazu  Sposób przedstawienia 



 Z ołowiu 

trzciny  

 spadające 

 Skórka zielona, z brzegiem liliowa 

jarzębina  

 

 

4. Scharakteryzuj podmiot liryczny. Weź pod uwagę: 

a) sposób wypowiedzi (mówi bezpośrednio czy ukrywa się?), 

b)  stosunek do jesieni,  

c) stosunek do wina, 

d) stan psychiczny i umiejętność jego określenia (samooceny). 

 

5. Wypisz z wiersza następujące środki: 

− 1 zwrotka: metafora, ożywienie 

− 2 zwrotka: epitety, wykrzyknienie, pytanie retoryczne 

− 3 zwrotka: porównanie, epitety, metafory, przerzutnia.  

 

Lekcja 5 

Temat: Uwspółcześniona wersja baśni, mitu i legendy.  

    Na egzaminie możecie się zmierzyć z wypracowaniem o charakterze twórczym lub 

argumentacyjnym. Jednym z tekstów twórczych może być uwspółcześniona wersja baśni, mitu lub 

legendy.  

    Aby umieć ją napisać, trzeba znać cechy gatunkowe tych form. Przypomnij sobie lekcje z baśni 

(kl. 4) oraz mitów i legend i mitów (kl. 5).  

    Następnie zapoznaj się z załączonymi zdjęciami z repetytorium. Opracowano tam zasady 

redakcyjne. Następnie wykonaj zadania (wydrukuj je) i wklej je do zeszytu.  

     Na końcu wybierz jeden z tematów wypracowania. Zredaguj je na papierze kancelaryjnym – 

min. 200 słów. Zrób jego zdjęcie i dołącz je do dowodów swojej aktywności, jakie wyślesz mailem 

do 24.03. Wersje papierową oddasz po powrocie do szkoły. 

 

Lekcja 6 

Temat: Słownictwo ogólnonarodowe.  

 

Przepisz do zeszytu fragmenty pogrubione.  



 

Język to żywy twór. Nieustannie się zmienia, ulega modzie; w poszczególnych regionach kraju 

odnajdziemy w nim inne tendencje. Na sposób jego użytkowania wpływa także wykształcenie 

człowieka (intelektualista używa słów trudniejszych, stosuje bogatą składnię; osoba z 

wykształceniem podstawowym wypowiada się prosto, popełnia niekiedy więcej błędów 

językowych), środowisko, w jakim funkcjonuje (inaczej będzie komunikować się młodzież, 

jeszcze inaczej – osoby dorosłe, jeszcze inaczej kobiety, zgoła odrębnie – mężczyźni w swoim 

gronie), zawód, który wykonuje (swój język mają lekarze, swój prawnicy, swój – uczniowie), a 

także emocjonalność czy sytuacje komunikacyjne (inaczej mówimy, gdy jesteśmy źli, a także 

inaczej się zachowujemy gdy jesteśmy w szkole, w domu, podwórku, na randce).  

Wyróżniamy zatem: sytuacje oficjalne i nieoficjalne.  

Język mówiony (swobodny, dopuszczający więcej odstępstw od norm) oraz pisany (wzorcowy, 

użytkownik zobowiązany jest do poprawności – szczególnie ortograficznej). 

Język ogólnonarodowy (wzorcowy, zrozumiały dla każdego mieszkańca kraju) oraz 

regionalny ( w zakresie którego rozpoznajemy dialekty i gwary; słowa w nich funkcjonujące są 

znane przede wszystkim mieszkańcom regionów np. Wielkopolski czy Podhala. W Wielkopolsce 

poznaniak powie na ziemniaki pyry; na Śląsku chłopiec powie, że nie idzie na dwór, a na pole. Na 

Podhalu góral stwierdzi, że „ludzie godoją”).  

Zapewniam także, że to, jak się wypowiadamy, podlega ocenie w przeróżnych sytuacjach. Im 

wykwintniejsze towarzystwo, tym większe oczekiwania wobec nas. Gdy odstajemy językowo, 

rozmówcy traktują nas pogardliwie i nie będą poważnie odbierać naszych wypowiedzi. Mam 

nadzieję, że wniosek nasuwa się sam... 

 

Wykona zadania:  2, 3, 4, 5 8 / s. 303  

 

Lekcja 7 

Temat: Słownictwo o ograniczonym zasięgu.  

 

Przepisz do zeszytu. 

Archaizmy – wyrazy, które wyszły z użycia. 

Terminy naukowe – wyrazy używane przez określoną grupę ludzi np. lekarzy, historyków literatury. 

Socjolekty – wyrazy funkcjonujące w danym środowisku np. młodzieży, studentów, żołnierzy. 

 

Wykonaj zadania: 2/302, 5, 6, 8, 10 /303 

 



Lekcja 8 

Temat: Sposoby wzbogacania słownictwa.  

 

Przepisz do zeszytu notatkę: 

 

Leksyka – nauka o słownictwie.  

Błąd  leksykalny – zły dobór słowa.  

Neosemantyzmy – wyrazy, które zyskały nowe znaczenia (np. ikona – kiedyś obrazy religijne, teraz 

– obrazek symbolizujący plik).  

Neologizmy – nowoutworzone (sztucznie) wyrazy.  

 

Wykonaj zadania: 3,4/304,  6,7/305.  

 

Lekcja 9 

Temat: Homonimy 

 

Homonimy to wyrazy, które mają takie samo brzmienie, ale zupełnie inne znaczenie.  np. zamek 

jako budowla, zamek błyskawiczny. (przepisz definicję do zeszytu).  

 

Wykonaj zadania: 1, 2, 3, 5 /306  

 

Lekcja 10  

Temat: Style funkcjonalne  

 

Na egzaminie być może będziesz musiał zdecydować, w jakim stylu został zapisany przytoczony 

tekst źródłowy. Część stylów już znasz. Warto jednak wiedzę sobie usystematyzować.  

 

Przepiszcie notatkę: 

Styl – dobór środków językowych służący osiągnięciu celu zamierzonego przez autora. 

 

1. Styl urzędowy: 

a) jak sama nazwa wskazuje, stykasz się z nim, gdy idziesz załatwić sprawę w urzędzie, instytucji, 

b) zwięzły, oficjalny,  

c) stosuje się formy bezosobowe, 

d) formuły: w nawiązaniu do, zgodnie z , 



e) zwroty zakazu i nakazu – apeluje się, zaleca się, nie wolno, 

f) schematyczny np. punkty, paragrafy.  

 

2. Styl naukowy: 

a) dokładny, obiektywny, precyzyjny, 

b) zdania złożone i wielokrotnie złożone,  

c) słownictwo specjalistyczne, 

d) dużo wyrazów obcych, 

e) wykresy, tabele, grafy,  

f) brak emocjonalności,  

g) jasna kompozycja – teza – argumenty – przykłady – wnioski [ UWAGA! To bardzo 

charakterystyczne zadanie egzaminacyjne; w tekstach naukowych będziecie musieli wyodrębniać 

elementy wywodu naukowego!]  

 

3. Styl artystyczny: 

a) czyli inaczej literacki, 

b) obecność środków artystycznych,  

c) zróżnicowana składnia, 

d) bogate słownictwo, 

e) neologizmy,  

f) przemyślana kompozycja.  

 

4. Styl potoczny: 

a) spontaniczny i prosty,  

b) emocjonalny,  

c) konkretne słownictwo, 

d) słowa regionalne (regionalizmy – z dialektu i gwary)  i środowiskowe (socjolekty) 

e) zdrobnienia i zgrubienia, 

f) frazeologizmy,  

g) przewaga zdań pojedynczych i równoważników, 

 

5. Styl publicystyczny (publicystyka – aktywność twórcza omawiająca bieżące problemy 

społeczne, polityczne, kulturalne; publicystyka może być prasowa, radiowa, telewizyjna...) 

a) inaczej: dziennikarski, 

b) zróżnicowany, zależy od poziomu dziennikarstwa:) 



c) łączy w sobie cechy kilku stylów. 

 

Cechy idealnego stylu: jasność, prostota, zwięzłość, jednolitość. 

 

[CZASEM WARTO COŚ NAPISAĆ PROŚCIEJ, ALE DOBRZE. To ważne podczas egzaminu. 

Wówczas macie pewność, że zdobędziecie dużo punktów z tego kryterium.] 

 

Zapoznajcie się z notatką ze s. 313-314.  

 

Wykonajcie zadania: 1,2/315, 4,5,6,7/ 


