
PONIEDZIAŁEK  23.03.2020 

Zapisz do zeszytu  

TEMAT: O wyrazach, które mają ograniczony zasięg. 

Przeczytaj wiadomości z podręcznika str.302  i przypomnij pojęcia: archaizm, termin naukowy, język 

środowiskowy ( socjolekt), wyrazy gwarowe. 

Zrób notatkę w zeszycie. Uzupełnij mapę mentalną. ( wydrukuj  i wklej do zeszytu  lub przepisz do 

zeszytu) 

 

Wykonaj zadania w zeszycie. 

 

Podręcznik str. 303 ćw.5 i 6 – pisemnie w zeszycie. 

ZADANIE DOMOWE 

Wykonaj zadanie w zeszycie. 



 

np. kibol (kibic)                  -  buda (szkoła)                - level (poziom gry)       -     hiena (krytyk teatralny) 

 

WTOREK  24.03.2020 

Zapisz do zeszytu  

TEMAT: Kazimierz Wierzyński o radości życia. 

Wykonaj zadania ( wydrukuj  i wklej do zeszytu  lub przepisz do zeszytu) 

 

 

Przeczytaj wiersz Kazimierza Wierzyńskiego „ Zielono mam w głowie” – podręcznik str. 197  

Podręcznik str. 198 ćw.1 – pisemnie w zeszycie. 



Wiersz należy do liryki bezpośredniej i ma charakter subiektywnej, 

jednostkowej wypowiedzi. Świadczą o tym fragmenty: 

- „zielono mam w głowie”, 

-……………………………………………. 

-……………………………………………. 

-……………………………………………… 

-……………………………………………… 

Wypisz z wiersza inne przykłady i podkreśl słowa świadczące o liryce 

bezpośredniej. 

Wykonaj zadanie ( wydrukuj  i wklej do zeszytu  lub przepisz do zeszytu) 

 

np. Zielono mam w głowie – osoba mówiąca jest wesoła, radosna. 

ZADANIE DOMOWE  

Podręcznik str.198 ćw. 7 

ŚRODA  25.03.2020 

Zapisz do zeszytu  

TEMAT: SIŁA UŚMIECHU. 

Wykonaj zadania ( wydrukuj  i wklej do zeszytu  lub przepisz do zeszytu) 



 

Przeczytaj tekst -  podręcznikstr.199-200. 

Na podstawie tekstu wykonaj zadania. 

 

PIĄTEK 27.03.2020 

Zapisz do zeszytu  

TEMAT: BYCIE NASTOLATKIEM JEST CAŁKIEM W PORZĄDKU. 

Wykonaj zadania ( wydrukuj  i wklej do zeszytu  lub przepisz do zeszytu) 

 



 

Przeczytaj tekst -  podręcznikstr.201-202. 

Na podstawie tekstu wykonaj zadanie. 

 

PIĄTEK 27.03.2020 

Zapisz do zeszytu  

TEMAT: ĆWICZENIA REDAKCYJNE – PISZEMY PRZEMÓWIENIE. 

Napisz przemówienie, w którym przekonasz rówieśników, że „Ten, 

kto potrafi cieszyć się życiem, nie musi otaczać się bogactwami”. 



Odwołaj się do wybranej lektury obowiązkowej i innego utworu 

literackiego. Twoja praca powinna liczyć co najmniej 200 słów. 

/można wykorzystać „Opowieść wigilijną”, fraszki Jana 

Kochanowskiego, wiersze Wierzyńskiego, „Latarnika”/ 

/napisz w edytorze tekstu/ 

Przypominam, że rady dla piszących przemówienie macie w 

podręczniku na str. 46. Kryteria oceny poniżej. 

Zadanie należy wysłać  drogą elektroniczną do dnia 31.03.2020 r.  

agam69@o2.pl 
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