
II. Tematyka zajęć od 25 marca do 8 kwietnia: 

  

Temat 1;2: Losy Skawińskiego- bohatera lektury "Latarnik" Henryka Sienkiewicza 

Poznasz nowelę „Latarnik” H. Sienkiewicza.  

Materiał do lekcji: podręcznik, s.152-162 

Zadania:  

            1.Przeczytaj notatkę o autorze lektury, a potem  lekturę  (tekst znajduje się 

w podręczniku; czytaj tekst fragmentami- na głos, po cichu- doskonal technikę 

czytania). 

            2. Zobacz filmik:  "10 Omówienie lektury" (YouTube) 

: www.youtube.com/watch 

                oraz - w miarę możliwości filmik:  Latarnik-najważniejsze informacje 

(Edudu Video)- www.youtube.com/watch 

            3. Napisz notatkę w zeszycie/wymień elementy świata przedstawionego:  

            a. Czas i miejsce akcji:  

            b. Bohaterowie : 

            c. Kolejne wydarzenia: (plan-zapisz równoważnikami zdania) 

  

Temat 3: Czy Skawiński to bohater tragiczny? - argumenty. 

Poznasz głównego bohatera lektury-  czy  postać tragiczną? 

Materiał do lekcji: podręcznik, s. 152 - 163  

Zadania:  1.Wykonaj polecenia - podręcznik, s.162 (ustnie)  

                2. Pisemnie- polecenie 12, podr. s. 162.  

                    - przykładowe argumenty, np.   

https://www.youtube.com/watch?v=uvssySf52Eg
http://www.youtube.com/watch


                   Tak - stracił pracę w latarni, kolejny raz musiał udać się na tułaczkę. 

                   Nie - odzyskał poczucie tożsamości narodowej, odnalazł poczucie 

przynależności, poczuł się Polakiem. 

  

Temat 4: Lektura "Pana Tadeusza" w rękach Skawińskiego... 

Dowiesz się, jak lektura zmieniła życie bohatera. 

Materiał do lekcji: lektura, podręcznik, s. 152 - 163  

Zadania:  1. Jak wyglądał dzień Skawińskiego? (zapisz plan dnia -w punktach) 

                2. Nazwij emocje i uczucia bohatera wywołane lekturą Pana Tadeusza. 

Podaj 5 rzeczowników. 

  

Temat 5: Czy w życiu człowieka ważniejsze są wartości duchowe, czy 

materialne?-rozprawka. 

Potrafisz podać argumenty. 

Materiał do lekcji: -Lektury "Latarnik" ,  "Opowieść wigilijna"; -Repetytorium do 

języka polskiego- s.40-41 oraz s. 92-93 

Zadania: 1. Przypomnij bohaterów wskazanych lektur i zastanów się, jaki był ich 

stosunek do wartości duchowych, a jaki do materialnych. 

               2. Przypomnij formę rozprawki.  

               3. Napisz zadanie (do dziennika): Czy w życiu człowieka ważniejsze są 

wartości duchowe, czy materialne? - rozprawka. W argumentacji odwołaj 

się do dwóch lektur obowiązkowych - "Latarnika" oraz innej wybranej. 

Twoja praca powinna mieć co najmniej 200 słów. 

  

Temat 6: 2. Słowotwórstwo. Wyraz podstawowy i pochodny. 

Nauczysz się, czym są wyrazy podstawowe i pochodne. 



Materiał do lekcji: podręcznik, s.288, zeszyt ćwiczeń; Repetytorium, s.192 

Zadania: 1. Przeczytaj i postaraj się zapamiętać - podr., s.288 

                2. Obejrzyj filmik "Słowotwórstwo, część 1 - Wyrazy podstawowe i 
pochodne" (YouTube) www.youtube.com/watch 

                3. Wykonaj ćwiczenie 5 i 7-zeszyt ćw.-s. 113 

  

Temat 7. Budowa wyrazów pochodnych.  

Poznasz budowę wyrazu pochodnego . 

Materiał do lekcji: podręcznik, s.291, Repetytorium, s.192 

Zadania: 1. Przeczytaj wiadomości z podręcznika (postaraj się zapamiętać) 

               2. Obejrzyj filmik "Słowotwórstwo, część 2-Budoa wyrazów pochodnych 

(YouTube) www.youtube.com/watch 

               3. Wykonaj zad.1 i 3- podr.,s.292 

  

  

Temat 8;9. Rodzaje i funkcje formantów. 

Poznasz różne rodzaje formantów i ich funkcje. 

Materiał do lekcji: podręcznik, s.293, Repetytorium, s.193 

Zadania: 1. Przeczytaj wiadomości z podręcznika (postaraj się zapamiętać) 

               2. Obejrzyj filmik "Rodzaje formantów" (YouTube) 

                    www.youtube.com/watch 

               3. Wykonaj zad. 7- podr.,s.295 

  

https://www.youtube.com/watch?v=j8O-OWxTahM
http://www.youtube.com/watch
https://www.youtube.com/watch?v=v4eC2aNvUHE


Temat 10; 11. Cyprian Kamil Norwid „Ogólniki” („Moja piosnka II”) 

Poznasz wiersze C.K. Norwida z tomu „Ogólniki” 

Materiał do lekcji: podręcznik, s.149, 150; Słownik terminów literackich 

Zadania: 1. Przeczytaj notkę o autorze, a potem wiersze C.K. Norwida 

               2. Wysłuchaj wiersza (YouTube): www.youtube.com/watch 

               3. Zapoznaj się z pojęciami - podr., s. 151 (NEOLOGIZM) 

               4. Odpowiedz na 2 wybrane pytania - pisemnie, a na pozostałe -ustnie - 

podr., s.151        

               5. Obejrzyj filmik: Na czym polega nowatorstwo poezji Norwida? i zrób 

notatkę. 

http://aleklasa.pl/liceum/c111-jak-odpowiadac-z-polskiego/romantyzm/c246-

cyprian-kamil-norwid/norwid-cechy-poezji 

 

https://www.youtube.com/watch?v=v4eC2aNvUHE
http://aleklasa.pl/liceum/c111-jak-odpowiadac-z-polskiego/romantyzm/c246-cyprian-kamil-norwid/norwid-cechy-poezji
http://aleklasa.pl/liceum/c111-jak-odpowiadac-z-polskiego/romantyzm/c246-cyprian-kamil-norwid/norwid-cechy-poezji

