
Język polski 

15.03. – 16.04.2021 

Klasa VII 

 

Temat: Czy można usprawiedliwić kłamstwo? Z panem Blakim rozważamy problemy etyczne 

i... uczymy się przemawiać!  

15.03.2021 

Uczeń: uczestniczy w rozmowie na zadany temat, wydziela jej części; charakteryzuje komiks 

jako tekst kultury; tworzy spójną wypowiedź, argumentuje swoje zdanie. 

 

Temat: Sprawdzian. Słowotwórstwo.  

16.03.2021 

Uczeń: rozpoznaje wyraz podstawowy i wyraz pochodny; zna zasady tworzenia wyrazów 

złożonych, odróżnia ich typy; rozpoznaje rodzinę wyrazów; określa rodzaj formantu, wskazuje 

rdzeń. 

 

Temat: Omówienie i poprawa sprawdzianu - "Świtezianka", "Żona modna" i zdania 

wielokrotnie złożone.  

16.03.2021 

Uczeń: charakteryzuje bohaterów utworów, określa tematykę, problematykę; rozpoznaje typy 

wypowiedzeń, dokonuje ich przekształceń. 

 

Temat: Jak odchodzą bohaterowie? Adam Mickiewicz "Śmierć pułkownika".  

17.03.2021  

Uczeń: rozpoznaje rodzaj literacki i podaje jego cechy charakterystyczne; porządkuje 

informacje w zależności od ich funkcji w przekazie. 

 

Temat: Jak odchodzą bohaterowie? Adam Mickiewicz "Śmierć pułkownika".  

18.03.2021  

Uczeń: określa wartości estetyczne poznawanych tekstów literackich; wykorzystuje w 

interpretacji utworów literackich odwołania do wartości uniwersalnych, potrzebne konteksty 

oraz elementy wiedzy o historii i kulturze. 

  



Temat: Co się wydarzyło pewnego wigilijnego wieczoru? Karol Dickens "Opowieść wigilijna" 

22.03.2021 

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

zależność; porządkuje informacje w zależności od ich funkcji w przekazie. 

 

Temat: Wygłaszamy przemówienie.  

23.03.2021 (dwie lekcje) 

Uczeń: prezentuje logiczną, semantycznie pełną i uporządkowaną wypowiedź – przemówienie, 

wygłasza je podczas lekcji online, zwracając uwagę na tempo mówienia i mimikę. 

 

Temat: Na czym polegała wewnętrzna przemiana Ebenezera Scrooge’a?  

24.03.2021  

Uczeń: wskazuje i charakteryzuje bohaterów; określa w poznawanych tekstach problematykę 

egzystencjalną i poddaje ją refleksji. 

 

Temat: Na czym polegała wewnętrzna przemiana Ebenezera Scrooge’a? 

25.03.2021  

Uczeń: wykorzystuje w interpretacji utworów literackich odwołania do wartości uniwersalnych 

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

hierarchizacji. 

 

Temat: Co jest w życiu ważniejsze od drogocennej perły? Rozmawiamy o ważnych wartościach 

dla człowieka w kontekście "Opowieści wigilijnej".  

29.03.2021 

Uczeń: określa wartości estetyczne poznawanych tekstów literackich; wykorzystuje w 

interpretacji tekstów literackich elementy wiedzy o historii i kulturze. 

 

 

Temat: Jak usunąć drzazgę ze swojego życia?  

07.04.2021  

Uczeń: rozpoznaje rodzaje literackie: epika, liryka i dramat; określa cechy charakterystyczne 

dla poszczególnych rodzajów i przypisuje czytany utwór do odpowiedniego rodzaju. 

 



Temat: O tym, co w życiu jest ważne. Erich Fromm "Mieć czy być?" 

08.04.2021  

Uczeń: porządkuje informacje w zależności od ich funkcji w przekazie; dostrzega różnice 

między literaturą piękną a literaturą naukową, popularnonaukową, publicystyką. 

 

Temat: Podać pomocną dłoń. O radości dawania.  

12.04.2021 

Uczeń: interpretuje dzieła sztuki (obraz, grafika, rzeźba, fotografia); określa wartości 

estetyczne poznawanych tekstów kultury. 

 

Temat: Jak przebiegała walka o redutę Ordona? Adam Mickiewicz "Reduta Ordona" 

13.04.2021  

Uczeń: rozpoznaje rodzaje literackie: epika, liryka i dramat; określa cechy charakterystyczne 

dla poszczególnych rodzajów i przypisuje czytany utwór do odpowiedniego rodzaju; określa 

wartości estetyczne poznawanych tekstów literackich. 

 

Temat: O co i jak walczyli obrońcy reduty? Adam Mickiewicz "Reduta Ordona"  

13.04.2021 

Uczeń: wykorzystuje w interpretacji utworów literackich odwołania do wartości uniwersalnych 

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

hierarchizacji. 

 

Temat: O co i jak walczyli obrońcy reduty? Adam Mickiewicz "Reduta Ordona"  

14.04.2021  

Uczeń: wykorzystuje w interpretacji utworów literackich potrzebne konteksty: biograficzny, 

historyczny, historycznoliteracki, kulturowy, filozoficzny, społeczny. 

 

Temat: Jaka jest poezja Norwida? 

15.04.2021  

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

wykonuje przekształcenia na tekście cudzym: streszcza i parafrazuje. 

 


