
Język polski 

Klasa VII 

od 08.02. do 12.03.2021 

 

Temat: Kim są bohaterowie Świtezianki? 

08.02.2021 

Uczeń: opowiada o wydarzeniach fabuły oraz ustala kolejność zdarzeń i rozumie ich wzajemną 

zależność; rozwija umiejętność krytycznego myślenia i formułowania opinii. 

 

Temat: Czy strzelec został słusznie ukarany? Adam Mickiewicz "Świtezianka".  

09.02.2021 

Uczeń: wykorzystuje w interpretacji tekstów doświadczenia własne oraz elementy wiedzy o 

kulturze; wyraża własny sąd o postaciach i zdarzeniach. 

 

Temat: Czy strzelec został słusznie ukarany? Dyskusja nad wymową dzieła Mickiewicza. 

09.02.2021 

Uczeń: rozwija umiejętność krytycznego myślenia i formułowania opinii; wskazuje wartości w 

utworze oraz określa wartości ważne dla bohatera; rozróżnia argumenty odnoszące się do 

faktów i logiki oraz odwołujące się do emocji. 

 

Temat: Sprawdzian - Aleksander Fredro "Zemsta".  

10.02.2021  

Uczeń: porządkuje informacje w zależności od ich funkcji w przekazie; zna treść lektury 

obowiązkowej. 

 

Temat: Kto, na kim, za co i jak się mścił, czyli rozmawiamy o akcji dramatu "Zemsta". 

11.02.2021  

Uczeń: opowiada o wydarzeniach fabuły oraz ustala kolejność zdarzeń i rozumie ich wzajemną 

zależność; omawia elementy świata przedstawionego. 

  



Temat: W gościnie u Cześnika i Rejenta. Aleksander Fredro "Zemsta". 

15.02.2021 

Uczeń: określa wartości estetyczne poznawanych tekstów literackich; wykorzystuje w 

interpretacji utworów literackich potrzebne konteksty. 

 

Temat: W gościnie u Cześnika i Rejenta. Aleksander Fredro "Zemsta".  

16.02.2021 

Uczeń: zna pojęcie ironii, rozpoznaje ją w tekstach oraz określa jej funkcje; zna pojęcie 

komizmu, rozpoznaje jego rodzaje w tekstach oraz określa ich funkcje. 

 

Temat: W sieci komediowych intryg...  

16.02.2021 

Uczeń: porządkuje informacje w zależności od ich funkcji w przekazie; rozpoznaje rodzaje i 

gatunki literackie; określa cechy charakterystyczne dla poszczególnych rodzajów i gatunków, 

przypisuje czytany utwór do odpowiedniego rodzaju i gatunku. 

 

Temat: Charakterystyka Cześnika i Rejenta.  

17.02.2021  

Uczeń: charakteryzuje bohaterów w czytanych utworach; wskazuje w utworze bohaterów 

głównych i drugoplanowych oraz określa ich cechy. 

 

Temat: Dlaczego śmieszą nas zachowania głównych bohaterów dramatu Fredry?  

18.02.2021  

Uczeń: znajduje w tekstach nawiązania do tradycyjnych wątków literackich i kulturowych; 

odnosi treści tekstów kultury do własnego doświadczenia; omawia funkcje elementów 

konstrukcyjnych utworu, w tym tytułu, motta, puenty, punktu kulminacyjnego. 

  



Temat: Jak nasza klasa odbiera "Zemstę"?  

22.02.2021 

Uczeń: rozwija umiejętność krytycznego myślenia i formułowania opinii; wyraża własny sąd o 

postaciach i zdarzeniach; zna pojęcie ironii i komizmu, rozpoznaje je w tekstach oraz określa 

ich funkcje. 

 

Temat: Problemy pewnej rodziny. Beata Ostrowicka "Zła dziewczyna".  

23.02.2021 

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

tekstach problematykę egzystencjalną i poddaje ją refleksji. 

 

Temat: Ubieramy myśli w słowa, czyli czym są wyrazy pochodne i wyrazy podstawowe. 

23.02.2021 

Uczeń: rozpoznaje wyraz podstawowy i wyraz pochodny; rozumie pojęcie podstawy 

słowotwórczej. 

 

Temat: Ubieramy myśli w słowa, czyli czym są wyrazy pochodne i wyrazy podstawowe - 

uzupełnienie wiadomości.  

24.02.2021  

Uczeń: w wyrazie pochodnym wskazuje temat słowotwórczy i formant; określa rodzaj 

formantu, wskazuje funkcje formantów w nadawaniu znaczenia wyrazom pochodnym. 

 

Temat: Temat słowotwórczy i formant – z tego składa się wyraz pochodny. Budowa 

słowotwórcza wyrazu.  

25.02.2021  

Uczeń: rozumie realne i słowotwórcze znaczenie wyrazu, rozpoznaje rodzinę wyrazów, łączy 

wyrazy pokrewne, wskazuje rdzeń. 

  



Temat: Powtórzenie wiadomości przed sprawdzianem.  

01.03.2021 

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

językowej; określa tematykę oraz problematykę utworu; wskazuje wartości w utworze oraz 

określa wartości ważne dla bohatera. 

 

Temat: Przedrostek, przyrostek, wrostek – rodzaje i funkcje formantów.  

02.03.2021 

Uczeń: rozpoznaje wyraz podstawowy i wyraz pochodny; rozumie pojęcie podstawy 

słowotwórczej; w wyrazie pochodnym wskazuje temat słowotwórczy i formant.  

 

Temat: Przedrostek, przyrostek, wrostek – rodzaje i funkcje formantów.   

02.03.2021 

Uczeń: określa rodzaj formantu, wskazuje funkcje formantów w nadawaniu znaczenia 

wyrazom pochodnym, rozumie realne i słowotwórcze znaczenie wyrazu. 

 

Temat: Jak nowy wyraz stworzyć, czyli co zestawić, a co złożyć. Wyrazy złożone. 

03.03.2021  

Uczeń: zna zasady tworzenia wyrazów złożonych, odróżnia ich typy. 

 

Temat: Pisemny sprawdzian wiadomości.  

04.03.2021  

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

językowej; określa tematykę oraz problematykę utworu „Żona modna” i „Świtezianka”; 

wskazuje wartości w utworze oraz określa wartości ważne dla bohatera. 

  



Temat: Wyrazy proste i złożone - ćwiczenia.  

08.03.2021 

Uczeń: zna zasady tworzenia wyrazów złożonych, odróżnia ich typy. 

 

Temat: Bracia, siostry i kuzyni, czyli o rodzinie wyrazów.  

09.03.2021 

Uczeń: rozpoznaje rodzinę wyrazów, łączy wyrazy pokrewne, wskazuje rdzeń; wykorzystuje 

wiedzę o wymianie głosek w wyrazach pokrewnych oraz w tematach fleksyjnych wyrazów 

odmiennych. 

 

Temat: Temat słowotwórczy i rdzeń; przedrostki i przyrostki; złożenia zrosty i zestawienia – 

cała wiedza ze słowotwórstwa do powtórzenia.  

09.03.2021 

Uczeń: rozumie pojęcie podstawy słowotwórczej oraz rdzenia; w wyrazie pochodnym 

wskazuje temat słowotwórczy i formant; określa rodzaj formantu, wskazuje funkcje formantów 

w nadawaniu znaczenia wyrazom pochodnym. 

 

Temat: Jak napisać przemówienie?  

10.03.2021  

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

funkcjonalnie wykorzystuje środki retoryczne oraz rozumie ich oddziaływanie na odbiorcę; 

 

Temat: Ćwiczenia w pisaniu przemówienia.  

11.03.2021  

Uczeń: wykorzystuje znajomość zasad tworzenia tezy i hipotezy oraz argumentów przy 

tworzeniu przemówienia; odróżnia przykład od argumentu. 

 

 

 

 

 


