
20.04.2020r.  Temat: Piszemy rozprawkę na podstawie lektury pt. „Quo vadis 

„ Henryka Sienkiewicza. 

• podręcznik NOWE Słowa na start!, rozdział 6. Życiowe wybory, s. 224–229 

Zadania 

1. Proszę abyś zastanowił się nad walką dobra ze złem w powieści „Quo vadis”. Jakie 

elementy będą złe, a które dobre.  

Temat rozprawki : Czy powieść Henryka Sienkiewicza ukazuje walkę dobra ze złem? 

Teraz proszę sformułuj tezę, następnie zapisz wstęp i przystąp do formułowania 

argumentów. Wreszcie na koniec podsumowanie. Nie zapomnij o akapitach.  

Twoja praca powinna zająć minimum dwie strony w zeszycie lekcyjnym.  

 

W przyszłym tygodniu czeka Was sprawdzian z „Quo vadis”. Proszę 

przygotujcie się z tej lektury, najpewniej zrobię quiz online.  

 

 21.04.2020r. Temat: Życiowe wybory. 

podręcznik NOWE Słowa na start!, rozdział 6. Życiowe wybory, s. 221 

Zadania 

 

Natalia Rak, „Wybór” 

 

1. Wpisz w przeglądarkę słowo mural.  Jego krótką definicję zapisz w zeszycie bądź na 

karcie pracy.  

2. Przyjrzyj się dziełu, zastanów się do jakiego motywu biblijnego nawiązuje mural 

Natalii Rak. 



3. Dokonaj opisu muralu. Wykonaj go tak samo jak wcześniej dokonywałeś/ łaś opis 

obrazu( przedstawienie , układ elementów przestrzennych, kolorystyka, nastrój, moja 

ocena), pamiętaj o akapitach. 

 

22.04.2020r. Temat: Przyszła wiosna… 

 

Zadanie 

1. Wybierz jedno dzieło malarskie lub mural. Dokonaj opisu obrazu bądź muralu.  

.  

Natalia Rak, Legenda o Wielkoludach, Folk on the Street Festiwal, Białystok 



 

Antoni Kozakiewicz i obraz „Wiosna” [1900 r.]; technika:  olej, płótno. 

 

 

 

Henryk Weyssenhoff "Wiosna", olej na płótnie, 1911, Muzeum Narodowe w Krakowie 



23.04.2020r. Temat: Bez wyboru. 

 
• podręcznik NOWE Słowa na start!, rozdział 6. Życiowe wybory, s. 233–234 

 

Tekst wiersza znajduje się tutaj: 

 

https://wolnelektury.pl/media/book/pdf/baczynski-z-glowa-na-karabinie.pdf 

 

Zadania 

1. Krótko opisz tematykę wiersza. 

2. Kim jest podmiot liryczny i do kogo się zwraca w wierszu? 

3. Jaki jest kontekst historyczny utworu? 

4. Wyjaśnij , na czym polegał tragizm pokolenia Kolumbów, do którego należał 

Krzysztof Kamil Baczyński? 

 

24.04.2020r. Temat: Czy warto umierać za „wielkie sprawy”? 

• podręcznik NOWE Słowa na start!, rozdział 6. Życiowe wybory, s. 233–234 

 

https://wolnelektury.pl/media/book/pdf/baczynski-z-glowa-na-karabinie.pdf 

Zadania 

1. Napisz wypracowanie na temat: Czy warto umierać za „wielkie sprawy”? 
W swoim wypracowaniu rozważ ten temat. Przypomnij sobie w jakich lekturach 

była mowa o poświęceniu dla Ojczyzny ( Kamienie na Szaniec, Reduta Ordona , 

Śmierć Pułkownika,  Dywizjon 303). W wypracowaniu użyj przykładów z życia, ale 

tez z literatury. Pamiętaj o akapitach.  

 

Wypracowanie ma formę trójelementową- wstęp, rozwinięcie, zakończenie). 

Twoja praca powinna zająć minimum dwie strony zeszytu lekcyjnego.  

 

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 Grzonk 
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