
Język polski 

Klasa VI 

Tematy do zrealizowania w formie pracy zdalnej od 15.04. do 26.04.2020 r. 

(8 lekcji) 

 

 

 

 

Temat 1: Radość pisania. 

 

Poznasz wiersz Wisławy Szymborskiej „Radość pisania”. 

 

Materiały do lekcji: 

-podręcznik str. 213-214; 

-lekcja w epodręczniku (zadania utrwalające): 

https://epodreczniki.pl/a/radosc-pisania/Dzlq8dbLY 

-zastanów się nad odpowiedziami na pytania do tekstu (podr. str. 214); 

-pisemnie: zad. 2, 6 i 7 (podr. str. 214). 

 

 

 

 

Temat 2: W czasie deszczu. 

 

Poznasz wiersz Stanisława Grochowiaka „Na słotę”. 

 

Materiały do lekcji: 

-podręcznik str. 220; 

-lekcja w epodręczniku (zadania utrwalające): 

https://epodreczniki.pl/a/w-czasie-deszczu/Dy7mMEMzr 

-pisemnie: zad. 2 i 3 (podr. str. 220). 

 

 

 

https://epodreczniki.pl/a/radosc-pisania/Dzlq8dbLY
https://epodreczniki.pl/a/w-czasie-deszczu/Dy7mMEMzr


 

Temat 3: „Ciekawe życie mają tylko ci, którzy potrafią tę ciekawość dostrzec” – 

przygody trojga przyjaciół z powieści Rafała Kosika. 

 

Zgromadzisz informacje dotyczące świata przedstawionego powieści R. Kosika. 

 

Materiały do lekcji: 

-tekst lektury „Felix, Net i Nika oraz Gang Niewidzialnych Ludzi” – Rafał Kosik 

Link do wersji pdf: https://docplayer.pl/24561909-Felix-net-i-nika-oraz-gang-niewidzialnych-

ludzi.html 

 

-ćwiczenie do wykonania (dopasuj cytat do nazwy miejsca akcji): 

wordwall.net/play/955/654/289 

 

-ćwiczenia: 

1. Zapoznaj się z informacjami dotyczącymi R. Kosika: 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Rafa%C5%82_Kosik 

 

2. Zapisz informacje o czasie i miejscach akcji powieści R. Kosika. 

3. Pisemnie: kto opowiada o przygodach bohaterów? 

4. Wymień fantastyczne i realistyczne elementy świata przedstawionego w powieści 

(pisemnie). 

5. Przypomnij sobie, kim są bohaterowie pierwszoplanowi, drugoplanowi i epizodyczni. 

6. Zanotuj (Twoim zdaniem) najważniejsze wydarzenia z powieści. 

 

 

 

 

 

Temat 4 i 5: „Musimy tylko działać wspólnie. To nasza jedyna szansa” – dzięki jakim 

cechom bohaterowie wyszli cało z trudnych sytuacji? 

 

Scharakteryzujesz głównych bohaterów powieści R. Kosika. 

 

https://docplayer.pl/24561909-Felix-net-i-nika-oraz-gang-niewidzialnych-ludzi.html
https://docplayer.pl/24561909-Felix-net-i-nika-oraz-gang-niewidzialnych-ludzi.html
wordwall.net/play/955/654/289
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rafa%C5%82_Kosik


Materiały do lekcji: 

-tekst lektury „Felix, Net i Nika” – Rafał Kosik 

Link do wersji pdf: https://docplayer.pl/24561909-Felix-net-i-nika-oraz-gang-niewidzialnych-

ludzi.html 

 

-ćwiczenie do wykonania (główni bohaterowie powieści):  

wordwall.net/play/957/110/403 

 

-zadania: 

1. Opowiedz o każdym z głównych bohaterów: kim jest, co wiemy o jego rodzinie, jak 

wygląda, jakie ma uzdolnienia, co lubi robić, jakie ma nastawienie do nauki, jakimi cechami 

charakteru się odznacza? Zaznacz w lekturze przydatne (Twoim zdaniem) cytaty, pomocne w 

charakteryzowaniu postaci. 

2. Co to znaczy, że Felix, Net i Nika tworzyli paczkę? Opisz krótko relacje, które łączyły 

bohaterów.  

3. Odpowiedz ustnie na pytanie postawione w temacie. 

4. Która postać z powieści mogłaby zostać Twoim przyjacielem? Uzasadnij swoją opinię, 

podając argumenty zgodnie z treścią książki (pisemnie). 

5. Napisz charakterystykę Felixa, Neta lub Niki (do wyboru – zadanie w dzienniku 

elektronicznym). 

 

 

 

 

 

Temat 6: „Jestem sztuczną inteligencją. To coś więcej niż być człowiekiem” – jakie 

korzyści i zagrożenia są związane ze światem rozwiniętej technologii? 

 

Przeanalizujesz korzyści i zagrożenia wynikające z rozwoju technologii. 

 

Materiały do lekcji: 

-tekst lektury „Felix, Net i Nika” – rozdział I, str. 28-31; rozdział IX, str.296-299 

Link do wersji pdf: https://docplayer.pl/24561909-Felix-net-i-nika-oraz-gang-niewidzialnych-

ludzi.html 

https://docplayer.pl/24561909-Felix-net-i-nika-oraz-gang-niewidzialnych-ludzi.html
https://docplayer.pl/24561909-Felix-net-i-nika-oraz-gang-niewidzialnych-ludzi.html
wordwall.net/play/957/110/403
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https://docplayer.pl/24561909-Felix-net-i-nika-oraz-gang-niewidzialnych-ludzi.html


 

-ćwiczenia (pisemnie): 

1. Jakie wynalazki opisane są we wskazanych fragmentach powieści? 

2. Które wynalazki służą człowiekowi, a które stanowią dla niego zagrożenie? 

3. Wymień korzyści i zagrożenia wynikające z rozwoju technologii. 

4. Czy technika może zastąpić relacje z drugim człowiekiem? W kilku zdaniach uzasadnij 

swoją odpowiedź. 

 

 

 

Temat 7: „Felix, Net i Nika”, czyli jakie gatunki powieści można znaleźć w utworze 

Rafała Kosika? 

 

Dowiesz się, jakie cechy różnych rodzajów powieści znajdziemy w lekturze. 

 

Materiały do lekcji: 

-podręcznik str. 331-336; 

-zadania z podręcznika: 1, 2, 3 (str. 336); 

-przeczytaj „Zapamiętaj!” ze str. 206 w podręczniku; udowodnij, że powieść R. Kosika ma 

cechy powieści fantastycznonaukowej. 

 

 

Temat 8: W wyobraźni możesz wszystko! 

 

Poznasz wiesz Z. Herberta „Pudełko zwane wyobraźnią”. 

 

Materiały do lekcji: 

-podręcznik str. 182 (wiersz), podr. str. 183 (notka o Z. Herbercie); 

-zastanów się nad odpowiedziami na pytania znajdującymi się pod tekstem; 

-pisemnie: zad. 7 i 8; 

-zeszyt ćw. str. 71, zad. 29, 30. 

 

 


