
JĘZYK POLSKI 

KLASA VII 

Tematyka zajęć od 15 kwietnia do 26 kwietnia: 

  

Temat 1: Wyrazy złożone: złożenia, zrosty, zestawienia 

1. Koniecznie obejrzyj najpierw  film edukacyjny: "Wyrazy złożone" www.youtube.com/watch 

2. Przeczytaj na temat wyrazów złożonych- podr., s.296 oraz Repetytorium, s.193 (wyrazy 

złożone) 

3. Zapisz w zeszycie, jak dzielimy wyrazy złożone; notatka może być w formie wykresu (np. 

Typy wyrazów złożonych) - Naucz się tego podziału. 

4. Wykonaj zad.6, z. ćwiczeń- s.127 

5. Zadanie dla chętnych: zad. 1  z podręcznika ze str. 296. 

6. Zadanie dla chętnych: zad. 4. z podręcznika ze str. 297. 

7. Poćwicz jeszcze tutaj - Wejdź na stronę www.dyktanda.online. Wybierz jedno dyktando dla 

klas 7-8 i uzupełnij je. Napisz w zeszycie tytuł dyktanda i swój wynik (liczba odpowiedzi 

poprawnych i błędnych). 

8. Przeczytaj fragment lektury: Aleksander Kamiński Kamienie na szaniec (zacznij już powoli 

czytać kolejną lekturę obowiązkową). 

  

Temat 2: Rodzina wyrazów 

1. Obejrzyj najpierw filmik Rodzina wyrazów na: www.youtube.com/watch 

2. Przeczytaj na temat rodziny wyrazów - podr., s.298 oraz Repetytorium, s.193 (rdzeń wyrazu 

i rodzina) 

3. Możesz obejrzeć kolejny filmik, dzięki któremu utrwalisz wiadomości o rodzinie 

wyrazów: www.youtube.com/watch 

4. Wykonaj zad.3, z. ćwiczeń- s.122 

5. Wejdź na stronę www.dyktanda.online. Wybierz jedno dyktando dla klas 7-8 i uzupełnij je. 

Napisz w zeszycie tytuł dyktanda i swój wynik (liczba odpowiedzi poprawnych i błędnych). 

6. Przeczytaj kolejny fragment lektury: Aleksander Kamiński Kamienie na szaniec. 

  

 

 

 

 



Temat 3: Przed sprawdzianem ze słowotwórstwa -powtórzenie wiadomości. 

Przygotuj się, powtórz, poćwicz, obejrzyj filmik (i rozwiąż będące w nim zadania): 

epodreczniki.pl/a/jak-tworza-sie-slowa/ 

Ponadto przypomnij, powtórz: 

1. Co to jest wyraz podstawowy; wymień  przykłady wyrazów podstawowych. 

2. Pisownia mieszkańców  kontynentów, państw i krain geograficznych, miast ( zgodnie z 

regułą ortograficzną). 

3. Co to jest formant , jaką pełni funkcję. Wymień poznane rodzaje formantów (co wniosły, 

jakie nowe znaczenie) . Podaj przykłady. 

4. Poćwicz podział wybranych wyrazów pochodnych na temat słowotwórczy (inaczej 

podstawę słowotwórczą) oraz formant (tak, aby umieć wskazać te części). 

5. Przypomnij typy wyrazów złożonych (podaj przykłady, umiej rozpoznawać). 

6. Co to jest rdzeń? Umiej go wskazać w wyrazach pokrewnych, które tworzą rodzinę. 

 Zadania dla chętnych: zeszyt ćwiczeń,  str.  133-135. 

 Zadania dla chętnych: zeszyt ćw. - 137-138. 

 Zadania dla chętnych: zeszyt ćw. - 139-141 

Temat 4: Słowotwórstwo - sprawdzian  (zdalnie) 

Po napisaniu sprawdzianu: 

1. Wyślij starannie zapisane odpowiedzi - do dziennika 

2. Wejdź na stronę www.dyktanda.online . Wybierz jedno dyktando dla klas 7-8 i uzupełnij je. 

Napisz w zeszycie tytuł dyktanda i swój wynik (liczba odpowiedzi poprawnych i błędnych). 

3. Przeczytaj kolejny fragment lektury: Aleksander Kamiński Kamienie na szaniec. 

  

Temat 5: Przypowieści biblijne 

Przypomnisz, co to jest przypowieść i poznasz wybrane przypowieści biblijne. 

Materiał: lekcja z e-podręcznika 

Zadania: ćwiczenia na lekcji z e-podręcznika 

  

 

 

 

 



Temat 6: Bolesław Leśmian "Dziewczyna" 

Poznasz wiersz B. Leśmiana, sytuację podmiotu lirycznego; 

Materiał: podręcznik, s.188; e-podręcznik (lekcja) oraz wizualizacja wiersza Bolesława 

Leśmiana „Dziewczyna" na https://www.youtube.com/watch?v=g8bh3BSHtIU 

- możesz wysłuchać też muzycznej wersji- recytacji wiersza "Dziewczyna" 

na https://www.youtube.com/watch?v=W0DxTpeDqCI 

Zadania: polecenia, podr., s.189-190 

  

Temat 7: Co to są homonimy? 

Utrwalisz wiedzę na temat homonimów i potrafisz dostrzec różnicę między homonimami i 

synonimami. 

Materiał: podręcznik, s. 306, słownik języka polskiego 

- omówienie " Homonimy czyli te same wyrazy, inne znaczenie" na 

https://www.youtube.com/watch?v=9EdsBSRPu2Y 

Zadania: podr., s. 306-308 

  

Temat 8. Skrótowce i skróty 

Dowiesz się jak tworzymy i zapisujemy skróty i skrótowce. 

Materiał: podręcznik, s. 309- 310; temat "Skróty i skrótowce" na 

https://www.youtube.com/watch?v=o8KJY2Y-lLI 

Zadania: podr., s.310-312 

  


