
KLASA 7     

20.04.2020r., 21.04.2020r. Temat: Realizm i fantastyka w opowiadaniu 

Dickensa 

 • • podręcznik NOWE Słowa na start!, rozdział 6. Dobro i zło, s. 253 

Zadania  

1.  Wymień postacie fantastyczne i postacie realistyczne występujące w opowiadaniu 

„Opowieść wigilijna”.  

2. Opisz kolejno jakie pojawiały się duchy. Opisz jednego z nich. 

3. Sporządź spis problemów społecznych, które zostały podjęte w Opowieści wigilijnej. 

Opisz jeden z nich, dokonaj oceny własnej tego problemu. 

4. Przygotuj mowę, którą mógłby wygłosić adwokat broniący Ebenezera Scrooge’a. 

Waszym celem jest przekonanie duchów świąt, by podjęły walkę o duszę tej postaci.   

( minimum (10 zdań). 

 W przyszłym tygodniu czeka Was sprawdzian z „Opowieści wigilijnej”. Proszę 

przygotujcie się z tej lektury, najpewniej zrobię quiz online.  

 

22.04.2020r.   Temat: Twórca i jego dzieło – Adam Mickiewicz 

 • podręcznik NOWE Słowa na start!, rozdział 6. Dobro i zło, s. 254–255 

Zadania  

1. Wypisz 10 faktów z życia Adama Mickiewicza. 

2. Jak Romantycy spostrzegali świat? ( zadanie dodatkowe) 

3. W jakich okolicznościach i kiedy powstały „Dziady”? 

4. Opisz obrzęd dziadów. 

 

23.04.2020r., 24.04.2020r.  Temat: Wina i kara  

• podręcznik NOWE Słowa na start!, rozdział 6. Dobro i zło, s. 256–260 

Tutaj znajdziesz tekst lektury: 

https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/dziady-dziady-poema-dziady-czesc-ii.html 

Ciekawe omówienie lektury, spójrz: 

https://www.youtube.com/watch?v=PkrEoGnLaz0 

https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/dziady-dziady-poema-dziady-czesc-ii.html
https://www.youtube.com/watch?v=PkrEoGnLaz0


Zadania  

1. Wyjaśnij do jakiej kategorii duchów należy Widmo? 

2. Przedstaw,  w jaki sposób wywołano zjawę? 

3. Opisz  reakcję Guślarza na widok upiora. 

4. Ustal, czego żąda Widmo od zgromadzonych wieśniaków. 

5. Jaką rolę odgrywają towarzyszące zjawie ptaki i co symbolizują w utworze? 

6. Określ  cechy charakteru złego pana i poprzyj  każdą z nich odpowiednim przykładem z 

opowieści ptaków. 

7. Jaką naukę moralną wypowiada duch i postaraj się ją wyjaśnić? 

8. Wskaż w  tekście wyrazy, które nie są używane we współczesnym języku polskim. 

9. Ułóż kodeks postepowania, którym powinien kierować się każdy człowiek. 

10. Uzasadnij słuszność twierdzenia „Nie ma winy bez kary”. Podaj 3 argumenty 

uzasadniające słuszność tego twierdzenia. 

 

24.04.2020r. , 26.04.2020r.  Temat: Obrzęd dziadów w dramacie  

• podręcznik NOWE Słowa na start!, rozdział 6. Dobro i zło, s. 260 

Zadania  

1.  Zapisz w punktach w punktach plan wydarzeń przedstawionych w dramacie Adama 

Mickiewicza – Dziady część II 

2. Określ, jaką funkcję w życiu zbiorowości pełnią dziady. Jakie są typowe cechy obrzędu? 

3. Wyjaśnij , jaką rolę w życiu gromady odgrywa Guślarz oraz co może oznaczać rozpalany 

przy nim płomień? 

4. Zredaguj zaproszenie na obrzęd dziadów. Zaproś kolegów i koleżanki z klasy, podaj czas i 

miejsce, krótko opisz czego ten obrzęd dotyczy, podpisz się.  

 

 

Wszystkie zrobione zadania możecie przesyłać pocztą na adres szkoły albo na Messengera lub 

na  pocztę elektroniczną k.grzonka@soswwarlubie.pl  

Przypominam  o możliwości korzystania z serwisu e- podręczniki. Znajduje się tam elektroniczna 

wersja podręcznika do języka polskiego.  

Pozdrawiam i życzę wytrwałej pracy  

                                                                                                                  Opracowała : mgr Karolina Grzonka 
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