
Język polski 

Klasa VII 

16.11. – 22.12.2020 r. 

 

Temat: Zdania złożone współrzędnie - utrwalenie wiadomości 

16.11.2020 

Uczeń: rozpoznaje w tekście typy wypowiedzeń: zdanie pojedyncze, zdania złożone 

(współrzędnie), rozumie ich funkcje i stosuje w praktyce językowej. 

 

Temat: Kto nad kim króluje – zdanie złożone podrzędnie  

17.11.2020 

Uczeń: rozpoznaje w tekście typy wypowiedzeń: zdanie pojedyncze, zdania złożone 

(podrzędnie), równoważniki zdań. 

 

Temat: Kto nad kim króluje – zdanie złożone podrzędnie   

17.11.2020 

Uczeń: rozpoznaje w tekście typy wypowiedzeń: zdanie pojedyncze, zdania złożone 

(podrzędnie), równoważniki zdań, rozumie ich funkcje i stosuje w praktyce językowej. 

 

Temat: Tam, gdzie podmiot rządzi zdaniem – zdanie złożone podrzędnie podmiotowe 

18.11.2020 

Uczeń: rozpoznaje w tekście zdanie złożone podrzędnie podmiotowe, rozumie jego funkcję, 

rozwija nawyki systematycznego uczenia się. 

 

Temat: Kim jest, czym jest i jaki będzie – zdanie złożone z podrzędnym orzecznikowym. 

19.11.2020 

Uczeń: rozpoznaje w tekście zdanie złożone podrzędnie orzecznikowe 

  



 

Temat: Zdanie podrzędne orzecznikowe - utrwalenie wiadomości.  

23.11.2020 

Uczeń: rozpoznaje w tekście typy wypowiedzeń: zdanie pojedyncze, zdania złożone 

(podrzędnie orzecznikowe), rozumie ich funkcje i stosuje w praktyce językowej. 

 

Temat: Jaki? Który? Ile? Czego? – zdanie podrzędne przydawkowe   

24.11.2020 

Uczeń: rozpoznaje w tekście zdania złożone podrzędnie przydawkowe. 

 

Temat: Zdanie podrzędne przydawkowe – ćwiczenia.    

24.11.2020 

Uczeń: rozpoznaje w tekście zdania złożone podrzędnie przydawkowe, rozumie jego funkcję. 

 

Temat: Poznajemy zdanie złożone podrzędnie dopełnieniowe   

25.11.2020 

Uczeń: rozpoznaje w tekście zdanie złożone podrzędnie dopełnieniowe, rozumie jego funkcję, 

rozwija nawyki systematycznego uczenia się. 

 

Temat: Zdanie złożone podrzędnie dopełnieniowe - utrwalenie wiadomości.  

26.11.2020 

Uczeń: rozpoznaje w tekście zdanie złożone podrzędnie orzecznikowe 

  



Przedmiot: język polski 

Temat: Miejsca, czasu, warunku, sposobu, celu, przyczyny i przyzwolenia – oto zdania 

podrzędnego okolicznikowego określenia.  

30.11.2020 

Uczeń: rozpoznaje w tekście zdanie złożone podrzędnie okolicznikowe. 

 

Temat: Zdanie złożone podrzędnie okolicznikowe - uzupełnienie wiadomości.  

01.12.2020 

Uczeń: rozpoznaje w tekście zdania złożone podrzędnie okolicznikowe, rozumie jego funkcję 

w zdaniu. 

 

Temat: Utrwalenie wiadomości o zdaniach złożonych podrzędnie.    

01.12.2020 

Uczeń: rozpoznaje w tekście zdanie złożone podrzędnie, rozumie jego funkcję; stosuje w 

praktyce językowej te zdania. 

 

Temat: Kiedy -ąc, -łszy lub -wszy w zdaniu figuruje, tam imiesłowowy równoważnik zdania 

króluje.  

02.12.2020 

Uczeń: rozpoznaje imiesłowy, rozumie zasady ich tworzenia i odmiany, poprawnie stosuje 

imiesłowowy równoważnik zdania. 

 

Temat: Imiesłowowy równoważnik zdania - utrwalenie wiadomości.   

03.13.2020 

Uczeń: poprawnie stosuje imiesłowowy równoważnik zdania i rozumie jego funkcje; 

przekształca go na zdanie złożone i odwrotnie. 

  



Przedmiot: język polski 

Temat: Współrzędnie, nadrzędnie, podrzędnie złożone – niech wszystko zostanie jeszcze raz 

powtórzone.  

07.12.2020 

Uczeń: poprawnie stosuje zdania złożone współrzędnie i podrzędnie oraz  imiesłowowy 

równoważnik zdania, rozumie ich funkcje. 

 

Temat: Na ratunek Ziemi… Marcin Popkiewicz "Rewolucja energetyczna".  

08.12.2020 

Uczeń: wyszukuje w tekście potrzebne informacje oraz cytuje odpowiednie fragmenty tekstu; 

odróżnia przykład od argumentu; zgadza się z cudzymi poglądami lub polemizuje z nimi, 

rzeczowo uzasadniając własne zdanie. 

 

Temat: Niezwykła animacja Tomka Bagińskiego - "Katedra".    

08.12.2020 

Uczeń: rozwija umiejętność krytycznego myślenia i formułowania opinii; interpretuje dzieła 

sztuki. 

 

Temat: Jak napisać recenzję?  

09.12.2020 

Uczeń: gromadzi i porządkuje materiał rzeczowy potrzebny do tworzenia wypowiedzi; 

redaguje plan kompozycyjny własnej wypowiedzi. 

 

Temat: Jak napisać recenzję? – ćwiczenia.   

10.12.2020 

Uczeń: stosuje odpowiednią dla danej formy gatunkowej kompozycję oraz zasady spójności 

językowej między akapitami; rozumie rolę akapitów jako spójnych całości myślowych w 

tworzeniu wypowiedzi pisemnych. 

  



Przedmiot: język polski 

Temat: Sprawdzian - składnia.   

14.12.2020 

Uczeń: rozpoznaje w tekście typy wypowiedzeń, rozumie ich funkcje i stosuje w praktyce 

językowej; przekształca konstrukcje składniowe. 

 

Temat: "Ojczyzna jest wspólną rodzicielką nas wszystkich" (Cyceron). "Kazania sejmowe" 

Skargi.   

15.12.2020 

Uczeń: wyszukuje w tekście potrzebne informacje oraz cytuje odpowiednie fragmenty; 

odróżnia przykład od argumentu; funkcjonalnie wykorzystuje środki retoryczne oraz rozumie 

ich oddziaływanie na odbiorcę. 

 

Temat: Być wolnym, być u siebie. Marian Hemar "Modlitwa".    

15.12.2020 

Uczeń: wykorzystuje w interpretacji utworów literackich odwołania do wartości uniwersalnych 

związane z postawami społecznymi, narodowymi, religijnymi, etycznymi i dokonuje ich 

hierarchizacji. 

 

Temat: Świat przedstawiony w lekturze "Balladyna".  

16.12.2020 

Uczeń: wskazuje elementy dramatu (rodzaj): akt, scena, tekst główny, didaskalia, monolog, 

dialog; formułuje pytania do tekstu. 

 

Temat: O czym opowiada dramat Juliusza Słowackiego?  

17.12.2020 

Uczeń: porządkuje informacje w zależności od ich funkcji w przekazie; określa wartości 

estetyczne poznawanych tekstów literackich. 

 

Temat: Na czym polegał dylemat Kirkora?  

21.12.2020 

Uczeń: rozwija umiejętność krytycznego myślenia i formułowania opinii; porządkuje 

informacje w zależności od ich funkcji w przekazie. 

 



Temat: Na czym polegał dylemat Kirkora?   

22.12.2020 

Uczeń: wykorzystuje w interpretacji utworów literackich odwołania do wartości uniwersalnych 

związane z postawami społecznymi, narodowymi, religijnymi, etycznymi i dokonuje ich 

hierarchizacji. 

 

Temat: W spirali zbrodni Balladyny...   

22.12.2020 

Uczeń: określa w poznawanych tekstach problematykę egzystencjalną i poddaje ją refleksji; 

rozwija umiejętność krytycznego myślenia i formułowania opinii. 


