
Zdalne nauczanie dla SB I stopnia- 06.04.2020r. – 07.04.2020r. 

KLASA I 

06.04.2020r. 

Temat lekcji: Średniowieczny wzór rycerza. 

Materiały:  

 podręcznik do języka polskiego To się czyta!:, Kilka słów o epokach: Średniowiecze, s. 174–175 

 Tekst- fragment „Pieśni o Rolandzie” 

 

 
 



 
 

Zadania do wykonania: 

1. Zapisz w zeszycie poniższe definicję pojęcia: 

 Patos- to sposób wypowiadania się pełen wzniosłości i powagi. Polega na używaniu 

górnolotnych słów w celu ukazania uroczystego charakteru opisywanej sytuacji i wzbudzenia 

nastroju podniosłości. 

 Rycerz to- obok ascety i władcy- trzeci wzorzec osobowy średniowiecza. Do najważniejszych 

cnót rycerskich należały: odwaga, waleczność, honor, uczciwość wobec władcy, wierność w 

miłości a także wiara w Boga i unikanie grzechu. 

2. Nadaj tytuły poszczególnym akapitom przeczytanego fragmentu tekstu. 

3. Opisz co wydarzyło się podczas ostatnich chwil życia Rolanda. 

4. Wypisz z tekstu przykłady patosu, np. „ Tutaj zniesiemy męczeństwo; wiem to 

dobrze, że niedługo nam już żyć.” 

5. Odszukaj w tekście epitety wraz z określanymi rzeczownikami, np. tęgi rycerz. 

Zadanie domowe: 



 

 

07.04.2020r. 

Temat:  Rycerski honor- pisownia wyrazów z ch i h. 

Materiały dydaktyczne:  

 podręcznik do języka polskiego To się czyta!, część Kształcenie językowe: Strefa języka, s. 240–243 

 https://www.dyktanda.net/testy/testy-ortograficzne-ch-1.php - poziom  4-6 test OGRÓD 

HONORATY I HARCERSTWO 

Zadania do wykonania: 

1. Przeczytaj informacje zawarte w podręczniku a następnie wykonaj ćwiczenia utrwalające. 

2. Wypełnij teksty dyktand zamieszczonych na stronie www. I zapisz je w zeszycie przedmiotowym. 

 

KLASA II 

 

06.04.2020r. 

Temat lekcji: Dosłowne i przenośne znaczenie wyrazów. 

Materiały:  

 podręcznik do języka polskiego strona 177; 

 https://www.youtube.com/watch?v=4l3b88FWG1Y 

https://www.dyktanda.net/testy/testy-ortograficzne-ch-1.php
https://www.youtube.com/watch?v=4l3b88FWG1Y


Zadania do wykonania: 

 Wykonaj pisemnie ćw. 1,2,3 i 4 , str.177 

 

07.04.2020r. 

Temat lekcji: Homonimy, wyrazy wieloznaczne. 

Materiały dydaktyczne: 

 podręcznik str,180-181, 

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

Zadania do wykonania: 

1. Zapisz w zeszycie definicję pojęcia wyraz wieloznaczny ( strr.180 podręcznika) 

2. Wykonaj pisemnie ćw. 1,2,3 i 4 ze stron 180-181 

 

 

KLASA III 

06.04.2020r. 

Temat lekcji: Środki stylistyczne. 

Materiały:  

 Podręcznik, strony 161-163 i 196- pojęcia i terminy; 

 https://www.youtube.com/watch?v=HgKvsIBDP-0 

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

Zadania do wykonania:  

1. Wykonaj pisemnie w zeszycie ćw. 1,2,3 str. 162 i ćw. 5.str. 163. 

 

07.04.2020r. 

 

Temat lekcji: Stylizacja językowa. 

Materiały:  

 Podręcznik, strony 165-166; 

 https://www.youtube.com/watch?v=nD99q3Qu5QQ 

Zadania do wykonania:  

1. Do zeszytu przedmiotowego przepisz wykres z podręcznika ( strona 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=IkiMqwlUQFQ
https://www.youtube.com/watch?v=HgKvsIBDP-0
https://www.youtube.com/watch?v=ZUfwHFhnfck
https://www.youtube.com/watch?v=nD99q3Qu5QQ

