
TEMATY LEKCJI 
I WSKAZÓWKI DO ZDALNEJ PRACY

KLASA VII
JĘZYK POLSKI

01.06.2020r. 

TEMAT: Miłość i akceptacja lekarstwem na odmienność – fragm. powieści „Jabłko 
Apolejki”.

1. Zapisz w zeszycie temat lekcji.
2. Otwórz podręcznik i przeczytaj tekst,s.133 – 134.
3. Napisz swoją definicję słowa „rodzina”.
4. Odpowiedz na pytania związane z tekstem z ćwicz 1 s. 135.
5. Napisz na jakie problemy napotykają ludzie niepełnosprawni i ich rodziny ( w formie 

pajączka albo od pauz (myślników).

02.06.2020r. 

TEMAT: Analiza wypowiedzi i sposobu zachowania bohatera powieści Ewy Nowak.

1. Zapisz w zeszycie temat lekcji.
2. Otwórz podręcznik na str.188 i przeczytaj tekst Ewy Nowak p.t. „Spotkanie”.
3. Odpowiedz na pytania do tekstu:

1. Jakiej płci jest osoba będąca narratorem tekstu: męskiej/ żeńskiej.
2. Czy narrator jest osobą dorosłą?
3. Kto wziął udział w tytułowym spotkaniu?
4. Jaki problem został poruszony w omawianym tekście?
5. Dlaczego Jacek nie chce podporządkować się prośbom dorosłych?

4. Zapoznaj się z definicją słowa ironia podr. s. 192 u góry i przepisz ją do zeszytu.
5. W kilkuzdaniowej wypowiedzi ( co najmniej 3 zdania) udowodnij, że wypowiedzi Jacka 

miały zabarwienie ironiczne.
6. Otwórz  ćwiczenia na s. 67 – 68 i zrób ćwicz.1 i 2.

Zadanie dla chętnych
Ćwiczenie 5 z podręcznika, s. 192 ( opis przeżyć wybranego bohatera tekstu).



03.06.2020r.

TEMAT: Jak należy traktować rozmówcę? O etyce słowa.

1. Zapisz w zeszycie temat lekcji.
2. Otwórz podręcznik na s. 195 i zapoznaj się z pojęciem etyka słowa oraz językowe 

zachowania grzecznościowe.
3. Obejrzyj film z kampanii społecznej „Dodaj znajomego oraz opinię youtuberki na temat hejtu

w internecie. W tym celu wejdź w poniższy linki.

https://www.youtube.com/watch?v=oWxrFF8EvQQ

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

4. Korzystając z dostępnych źródeł informacji napisz w zeszycie definicje pojęć :mowa 
nienawiści, hejter, trollowanie.

 Musisz wiedzieć, że mowa nienawiści jest rodzajem przemocy. W sieci nie jesteś anonimowy 
ani bezkarny. Zarówno prawo cywilne, jak i karne określają sankcje za naruszenie 
prywatności, zniesławienie czy znieważenie. Są to m.in. przeprosiny, zadośćuczynienie, 
grzywna a nawet ograniczenie wolności.

5. Przeanalizuj wpisy internetowe zawarte w ćwicz 5,s. 198 w podręczniku i zastanów się czy są 
zgodne z etykietą językową.
5. Spisz najważniejsze twoim zdaniem zasady dotyczące etyki słowa w kontaktach 

internetowych. ( co najmniej 6 zasad).

04.06.2020r.

TEMAT: Jak napisać spójny i logiczny tekst?

1. Zapisz w zeszycie temat lekcji.
2. Obejrzyj filmik na youtubie, w którym mowa o tym, jak napisać ciekawe, spójne i logiczne 

opowiadanie. W tym celu wejdź w poniższy link:

https://www.youtube.com/watch?v=eBPnGisAG6Q

3. Otwórz podręcznik na s. 119 – 120 i przeczytaj tekst, który się tam znajduje.
4. Wykonaj w zeszycie zad. 1, 2, i 3, s. 120.
5. Zapoznaj się z graficznymi znakami spójności tekstu podr. s. 121 na zielonym tle.

Zadanie obowiązkowe
Wybierz jeden z poniższych tematów i napisz spójny tekst pamiętając o zachowaniu logiki 
wypowiedzi i ciągłości przyczynowo- skutkowej.
1. Jak przygotowuję moją ulubioną potrawę?
2. Jak wyhodować drzewko cytrynowe?

https://www.youtube.com/watch?v=eBPnGisAG6Q
https://www.youtube.com/watch?v=HcjxUVNBHSU
https://www.youtube.com/watch?v=oWxrFF8EvQQ


3. Jak nauczyć psa aportować?

Twoja wypowiedź nie może być krótsza. niż 6 zdań. 
Termin przesłania pracy  - do 04. 06. – godz.20.

05.06.2020r.

TEMAT: Felieton jako pretekst do rozmowy o zabawkach i lekturach z dzieciństwa.

1. Zapisz w zeszycie temat lekcji.
2. Otwórz podręcznik na s. 126- 127 i przeczytaj tekst” Jakże cudownie było bawić się 

pluszowym misiem”.
3. Wyobraź sobie, że miś Angelo trafił do Muzeum Niezapomnianych Zabawek. Napisz kartę 

informacyjną tego eksponatu.
4. Zapoznaj się z pojęciami publicystyka, felieton, podr. s. 128 na zielonym tle. Napisz w 

zeszycie najważniejsze informacje dotyczące felietonu.
5. Przepisz do zeszytu tekst zawarty w ćwicz 3a, s. 128 uzupełniając luki prawidłowymi 

informacjami.

Zadanie dla chętnych
Przypomnij sobie, jaka była twoja ulubiona zabawka z dzieciństwa i opisz ją w kilku zdaniach 
( co najmniej 6 zdań) – termin  - do 05.06.godz.20
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