
Materiały do zdalnego nauczania języka polskiego: 

30.03.2020 – 10.04.2020 

 

Klasa 7 

 

Temat: Twórca i jego czasy – Henryk Sienkiewicz. 

- zapoznaj się z informacjami na temat życia i twórczości H. Sienkiewicza  - 

podręcznik str.164 

- - przepisz do zeszytu dwa zdania z ramki „Dla pokrzepienia serc”. 

Wpisz do zeszytu. 

Co to jest nowela? 

Nowela to utwór niewielkich rozmiarów napisany prozą, posiadający 

wyraźnie zarysowaną akcję, która zmierza do punktu kulminacyjnego. 

Cechy noweli: 

- jednowątkowa fabuła ,nie ma wątków pobocznych, 

- zwięzłość, brak opisów przyrody  

- mocno zarysowany punkt kulminacyjny, stanowiący zarazem moment 

przełomowy w życiu bohatera, 

- wyraźne zakończenie całej noweli 

 

 

Temat: Los emigranta –  charakterystyka Skawińskiego bohatera noweli 

Latarnik H. Sienkiewicz. 

-zapoznaj się z fragmentem noweli Latarnik str.166 –podręcznik 

- przeczytaj notatkę i zapamiętaj  

 

Główny  bohater noweli Latarnik - charaktrystyka 

 

Skawiński, mężczyzna siedemdziesięcioletni, objął posadę latarnika w 

Aspinwall. Pragnął odpoczynku, spokoju. Jego życie było bardzo burzliwe. Brał 



udział w powstaniu listopadowym, wojnie domowej w Hiszpanii, walczył we 

Francji, na Węgrzech. Nigdzie nie potrafił zostać na dłużej. W swoim życiu 

wykonywał wiele zawodów: był kopaczem złota, poszukiwaczem diamentów, 

kowalem, marynarzem, a nawet właścicielem fabryki cygar.  

 

Lubił swoją pracę, sumiennie wykonywał obowiązki latarnika. Nie narzekał na 

samotność, obserwował niebo i morze. Kontakt z naturą sprawiał, że czuł się 
szczęśliwy.  

 

Lektura "Pana Tadeusza" sprawiła, że serce zaczęło mu mocniej bić, ożyły 

wspomnienia. Zapomniał zapalić latarnię, przez co stracił pracę. Musiał 

wyruszyć na dalszą tułaczkę. 

 

-ćw.1 str.168  wpisz do zeszytu 

 

Temat; Jaki? Jaka? Jakie? co wiem o przymiotniku? przypomnienie 

wiadomości. 

wpisz do zeszytu  

Przymiotnik to odmienna część mowy, która nazywa cechy osób, zwierząt, 
przedmiotów, roślin, miejsc, zjawisk. Odpowiada na pytania: jaki? jaka? 

Jakie? 

Przymiotnik może określać rzeczownik na trzy sposoby. 

• przymiotniki oceniające pozytywnie, np. ładny, mądry,  

• przymiotniki oceniające negatywnie, np. brzydki, głupi,  

• przymiotniki neutralne pod względem oceny, np. drewniany, zielony,  

Przymiotnik odmienia się przez przypadki, liczby i rodzaje. 

Wpisz i wykonaj ćwiczenia. 

1. Podkreśl przymiotniki w zdaniach. 

Moja siostra ma małego, pięknego pieska. Ma on czarne, krótkie futerko. 

Ogonek ma puszysty, a uszka długie i szpiczaste. Oczy ma czarne jak dwa 

węgielki. Lubi pić smaczne mleko. W nocy śpi na miękkim posłaniu. 



 

2. Utwórz przymiotniki od podanych rzeczowników. 

wzór; porządek -  numer porządkowy 

harcerze -   obóz.......................... 

owoce -    lody................................ 

film  -    seans ............................... 

bohater - ...................................czyn 

z blachy - ..................................puszka 

 

Temat: Przymiotnik jako określenie rzeczownika – ćwiczenia. 

Wpisz do zeszytu notatkę o przymiotniku. 

 Przymiotnik łączy się z rzeczownikiem i jest jego określeniem, np. książka 

(jaka?) ciekawa, stół (jaki?) drewniany, palto (jakie?) stare. 

 

 Wpisz do zeszytu ćwiczenia. 

 

1. Dopisz określenia do rzeczowników. 

bluza(jaka?)……………………………………………………………………… 

   

film(………..)…………………………………………………………………… 

 

buty(………………)…………………………………………………………… 

 

2. Uzupełnij zdania odpowiednimi przymiotnikami. 

W muzeum oglądałem.............................obrazy. 

Mama uszyła Kasi ...................................sukienkę. 

Michał przeczytał......................................książkę. 

 



Temat: Przymiotnik  z rzeczownikiem - odmiana przez przypadki. 

 

-wpisz do zeszytu nazwy przypadków i pytania 

Mianownik (kto? co?) 

Dopełniacz (kogo? czego?) nie ma 

Celownik (komu? czemu?) się przyglądam  

Biernik (kogo? co?) widzę 

Narzędnik (z kim? z czym?) idę 

Miejscownik (o kim? o czym?) mówię 

Wołacz (o!) 

 

Ćw. 

 Odmień przez przypadki w liczbie pojedynczej i  mnogiej wyrażenie 

ciekawa książka 

 

Temat: Sprzedam, kupię, wynajmę --piszemy ogłoszenia. 

- wpisz do zeszytu 

Ogłoszenie to pismo, które podajemy do publicznej wiadomości. Zamieszczamy 

w nim m. in. 

informacje o imprezie ,kursie, kupnie, sprzedaży itp. Ogłoszenie powinno być 
czytelne i estetyczne, podawać wiadomość w formie zwięzłej informacji. 

 

     Przeczytaj ogłoszenie o zgubie przedmiotu, które Monika wywiesiła w 

szkolnej szatni. Wyobraź sobie, że jesteś w podobnej sytuacji.  

Zredaguj ogłoszenie o zagubionej książce. 

                   

                                       Ogłoszenie 

 Wczoraj, tzn. 25 marca zgubiłam mój ulubiony szalik (z żółtej wełny z 

niebieskimi frędzlami).  

 Znalazcę proszę o kontakt. 

         Monika Adamska   z klasy VI 



Temat : Składamy życzenia wielkanocne  - ćwiczenia. 

 

Przeczytaj  informacje. 

Wielkanoc to dla chrześcijan najważniejsze święto. Odbywa się na pamiątkę 
zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Dlatego te święta nazywa się też świętami 

zmartwychwstania. Ze świętami wielkanocnymi związanych jest wiele 

zwyczajów. Jednym z nich jest chociażby wspólne śniadanie wielkanocne, 

podczas którego dzielimy się pokarmami poświęconymi w Wielką Sobotę, jak 

również składamy sobie życzenia na Wielkanoc. 

Przeczytaj życzenia z okazji Świąt Wielkanocnych. 

Zdrowych, Pogodnych Świąt Wielkanocnych, 

przepełnionych wiarą, nadzieją i miłością. 
Radosnego, wiosennego nastroju, 

serdecznych spotkań w gronie rodziny i wśród przyjaciół 

oraz wesołego "Alleluja". 

Najlepsze życzenia od... 

 

 

Zredaguj własne życzenia z okazji Świąt Wielkanocnych, które przekażesz 

babci. Wpisz do zeszytu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


