
Materiały z języka polskiego dla SB na 20.04. i 21.04.2020r. 

UWAGA!!!!  

Dla tych, którzy nie mają podręczników zamieszczam w materiałach zdjęcia stron z podręcznika. 

 

KLASA I 

20.04.2020r. 

Temat zajęć: Wzorce rycerskie w ujęciu komicznym. 

Materiały dydaktyczne: podręcznik s. 112-114, https://www.cda.pl/video/4457816e9, 

https://www.youtube.com/watch?v=VtEnNnMwce8, 

https://www.cda.pl/video/4457816e9
https://www.youtube.com/watch?v=VtEnNnMwce8


 

 



 



 

 

Zadania do wykonania na lekcji: 

1. Na poprzednich zajęciach poznaliście średniowieczny wzór rycerza i wiecie już jakimi 

wartościami i zasadami kierował się w swoim życiu rycerz. Wiecie także , że ta warstwa 

społeczna była bardzo ważna z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa i utrzymania 

władzy królewskiej lub książęcej. Na dzisiejszej lekcji macie możliwość poznania rycerskiego 

życia ukazanego w nieco mniej poważnym tonie. Proponuję, byście dzisiejsze zajęcia 



rozpoczęli od obejrzenia filmu „Obłędny rycerz”, następnie obejrzyjcie materiał z YOU TUBE 

na temat rycerskich turniejów a dopiero potem przeczytajcie tekst zamieszczony w 

podręczniku ( a Ci którzy ich nie mają mogą skorzystać ze zdjęć zamieszczonych w tym 

materiale. 

2. Po przeczytaniu tekstu wykonajcie ćwiczenie 5, strona 114. Skorzystajcie z poniższego wzoru : 

Uważam, że postać rycerz została przedstawiona w sposób poważny/ zabawny. ( wybierz 

właściwy Twoim zdaniem wariant) Świadczą o tym poniższe fragmenty tekstu:     

3. Następnie odpowiedz pisemnie na pytania 1,2,3 ze strony 114. 

 

21.04.2020r. 

Temat zajęć: Dobry obywatel według Jana Kochanowskiego 

 Materiały dydaktyczne: https://www.youtube.com/watch?v=OI7c1JULtSU,  podręcznik s. 115-117 , 

s. 176-177, 

 

https://www.youtube.com/watch?v=OI7c1JULtSU


 

 



 



 



 

 

Zadania do wykonania na lekcji: 

1. Przeczytaj informacje na temat renesansu na stronach 176-177. W oparciu o nie odpowiedz 

pisemnie na poniższe pytania: 



 Z jakiego języka pochodzi słowo renesans i jakie ma znaczenie? 

 Jakie dwa wydarzenia miały największy wpływ na szybko postępujące zmiany w życiu 

społecznym ? 

 Wymień. 

 Opisz cechy humanizmu renesansowego. 

 Przedstaw cechy literatury renesansowej. 

 Kim był i czym zajmował się Leonardo da Vinci? Czy można nazwać go człowiekiem 

renesansu? Uzasadnij swoją opinię 

2. Po przeczytaniu Pieśni V , Księgi wtóre Jana Kochanowskiego odpowiedz pisemnie na pytania 

1,3 i 4 ze strony 117 

 

 

KLASA II 

20.04.2020r. 

Temat zajęć: Alfred Nobel i jego Nagroda. 

Materiały dydaktyczne: https://www.youtube.com/watch?v=cLxwQn7zeQE, podręcznik, 

strony146-147, https://www.youtube.com/watch?v=ODpDkebGriw 

https://www.youtube.com/watch?v=cLxwQn7zeQE
https://www.youtube.com/watch?v=ODpDkebGriw


 



 

 

 

Zadania do wykonania na zajęciach: 

1. Po obejrzeniu filmu i przeczytaniu tekstu z podręcznika sporządź notę biograficzną Alfreda 

Nobla. 



2. W Słowniku Języka Polskiego lub w Internecie znajdź i przepisz do zeszytu definicję pojęcia 

filantrop a następnie odpowiedz pisemnie na pytanie 1 ze strony 147 podręcznika. 

3. Wykonaj pisemnie ćwiczenie 3 ze strony 147. 

 

21.04.2020r. 

Temat lekcji: Noblistka to też człowiek. 

Materiały dydaktyczne: https://www.youtube.com/watch?v=J9DeJwU8Qao, podręcznik strony 140-

145. 

https://www.youtube.com/watch?v=J9DeJwU8Qao


 



 



 



 



 



 

 

Zadania do wykonania na zajęciach: 

1. Po obejrzeniu filmu i przeczytaniu tekstu „ Kto kupi buty dla noblistki?” odpowiedz pisemnie 

na poniższe pytania: 



 Wymień trzy pasje poetki. 

 Czym były LEPIEJE i dlaczego Szymborska je pisała? 

 Jakie wydarzenie w swoim życiu poetka nazwała TRAGEDIĄ SZTOKCHOLMSKĄ i dlaczego 

bała się, że po nim nie będzie już tą samą osobą? 

 Kim jest Michał Rusinek?  

 Na czym polegała współpraca Michała Rusinka z Noblistką? Co należało do jego zadań? 

 Które zachowania, cechy charakteru i przedstawione sytuacje ilustrują postawioną w 

temacie tezę, że Noblistka to też człowiek? 

 W tekście „ Kto kupi buty dla noblistki?” sporo miejsca poświęcono innemu polskiemu 

laureatowi Nagrody Nobla w dziedzinie literatury. O kim mowa w tekście? Sporządź 

krótką notę biograficzną na temat tej osoby. 

 

 

KLASA III 

20.04.2020r. 

Temat zajęć: Kultura języka w zawodzie. 

Materiały dydaktyczne: podręcznik strony 167-168, https://www.youtube.com/watch?v=ZC1sZDje-

wA, https://www.youtube.com/watch?v=ZFDZgYyUxQI,  

https://www.youtube.com/watch?v=ZC1sZDje-wA
https://www.youtube.com/watch?v=ZC1sZDje-wA
https://www.youtube.com/watch?v=ZFDZgYyUxQI


 



 

Zadania do wykonania: 

1. Po obejrzeniu materiałów i przeczytaniu tekstu zastanów się i odpowiedz pisemnie na 

pytanie: Czy zawsze należy przejmować się opinią innych na nasz temat? Czyja opinia 

powinna być dla nas ważna?  Swoja wypowiedź zbuduj w oparciu i o model zdania: Uważam, 

że……………, ponieważ……. 



2. Wykonaj pisemnie polecenie 2 ze strony 168. 

3. Odpowiedz pisemnie na pytanie 5 ze strony 168. 

 

 

21.04.2020r. 

Temat zajęć : Savoir- vivre młodego pracownika. 

Materiały dydaktyczne: podręcznik strony 172-173, 

https://www.youtube.com/watch?v=re0BOIQPeyg, 

 

https://www.youtube.com/watch?v=re0BOIQPeyg


 



 

Zadania do wykonania: 

1. Po obejrzeniu filmu na temat budowania własnego wizerunku w pracy i dotychczasowych 

doświadczeń wykonaj zadanie 2 strona 172. Przy każdej zasadzie savoir- vivre postaw 

odpowiedni znaczek decydując tym samym czy dana zasada pomoże Ci zdobyć zaufanie 

szefa, zyskać sympatię współpracowników czy może pozwoli Ci zadbać o swój wizerunek.  Np. 



Przy zasadzie : 

 „Zachowuj się w sposób miły i uprzejmy, często się uśmiechaj”-  ja postawiałabym i  . A Ty? 

Przepisz wszystkie zasady do zeszytu i opatrz je właściwymi , według Ciebie, znaczkami. Pamiętaj, że 

przy jednej zasadzie możesz postawić kilka znaczków. 

2. Sporządź pisemnie listę cech charakteru lub zachowań, które uważasz za niewłaściwe u 

pracownika. 

 

 

Życzę owocnej pracy. 

W razie pytań i wątpliwości proszę dzwonić pod numer 697-559-574. Wykonane zadania 

możecie przesyłać na e- maila Leiszys_Sylwia @wp.pl. 

                                                                                                                   Pozdrawiam Sylwia Leiszys 


