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20.04 2020r.

TEMAT: Niecodzienna lekcja języka angielskiego z profesorem 
Keatingiem.

1. Przepisz do zeszytu temat lekcji.
2. Przeczytaj tekst z podręcznika s. 239-240.
3. Przepisz do zeszytu podane niżej wytłumaczenia słów i zapamiętaj je:

Konformizm – postawa bezkrytycznego podporządkowania się normom, 
wartościom uznanym za obowiązujące w danej grupie społecznej, zgadzanie się 
z czymś i przystosowanie się do czegoś.

Nonkonformizm – postawa sprzeciwu wobec bezkrytycznego ulegania normom
panującym w danej grupie społecznej, niezgadzanie się z panującymi 
zwyczajami, poglądami, zasadami, z powszechną opinią.

Notatka do zeszytu do przepisania znajduje się poniżej:

Cel eksperymentu profesora Keatinga:
Pokazanie, czym jest konformizm

Przebieg eksperymentu:
1. Marsz sztucznym krokiem.
2. Wyrównywanie kroku.
3. Wystukiwanie rytmu butami.
4. Rytmiczne klaskanie.
5. Skandowanie.

Wnioski:
„Trudno jest utrzymać jednostce własny sposób zachowania pod naciskiem 
innych osób”.

*  pozostałe 2 cytaty z tekstu, które mogą stanowić wniosek wpiszcie   
samodzielnie do zeszytu.

4. Zapoznaj się z rodzajami planów filmowych – ćwicz.6, s. 241 z podręcznika 
i zrób notatkę do zeszytu.



Oglądając jakikolwiek film* postaraj się nazywać rodzaj zastosowanych planów
filmowych, tak by utrwalić ich nazwy.
* zachęcam do obejrzenia filmu „Stowarzyszenie Umarłych Poetów  ”, który   
powstał na podst. książki, której fragm. czytaliście na lekcji. 

ZADANIE

Ćwicz 4, s. 241.  
W pracy przeanalizuj w jakim stopniu młodzi ludzie mogą decydować o 
własnym rozwoju i kto lub co może wpływać na wasze zachowanie.
Praca powinna zawierać co najmniej 120 słów. 
Zadanie wysyłacie na maila najpóźniej do piątku 24.04.2020r celem 
sprawdzenia i oceny.

21.04.2020r.  

TEMAT: Iqbal Masih – wielki mały człowiek.

1. Przepisz temat do zeszytu.
Przypomnienie: zestawienie wyrazów bedących znaczeniowymi 
przeciwieństwami to oksymoron,np. wielki mały człowiek, gorący lód

2. Korzystając z dostępnych źródeł informacji (internet) odpowiedz pisemnie 
w zeszycie na następujące pytania:

a) W jakich krajach najczęściej wykorzystuje się dzieci do pracy?
b) Jakie prace są zazwyczaj przez nie wykonywane?
c) Jakie są przyczyny tego  procederu?
d) W jaki sposób próbuje się przeciwdziałać temu zjawisku?
(tu możesz wymienić osoby i instytucje, które walczą z tym zjawiskiem).

3. Przeczytaj z podręcznika s. 242-243 tekst p.t. „Iqbal”
4. Zrób w zeszycie ćwicz. 1 s. 244
5. Napisz notatkę o Iqbalu, w której wymienisz fakty z jego życia, cechy 

charakteru i działania podejmowane przez bohatera.
6. ZADANIE
Wykonaj zdjęcie notatki w zeszycie i prześlij ją na mój adres e- mail.
Osoby, które starannie wykonają wszystkie zadania otrzymują ++. 
Osoby, które nie prześlą notatki otrzymują--.

Zadanie dla chętnych
Opracuj projekt w dowolnej formie ( może to być np. projekt strony 
internetowej lub prezentacja) na temat –Sylwetki osób, które walczą o prawa 
dzieci na świecie. – termin do poniedziałku 27.04.



22.04.2020r. 

TEMAT: Dekalog- tekst biblijny i jego średniowieczna ilustracja.

1.Przepisz temat do zeszytu.
2. Zapoznaj się z tekstem „Dekalog”, podręcznik s. 215 –216.
3. Podziel przykazania na dwie grupy: te, które odnoszą się do Boga i te, które 

odnoszą się do ludzi (może być w formie tabeli).
4. Odpowiedz pisemnie w zeszycie na pytanie:
Które z przykazań biblijnych uznajesz za  uniwersalne, czyli za takie, które 
powinno być przestrzegane przez wszystkich ludzi niezależnie od wyznania i 
kultury? Podaj 2 argumenty potwierdzające słuszność Twojego twierdzenia.
5. Zadanie
Wysłuchaj na youtube „Dezyderaty” w wykonaniu artystów z Piwnicy pod 
Baranami. Można również znaleźć tekst „Dezyderaty”.
Odpowiedz, jaki sposób na życie promuje autor tego tekstu?
Czy zgadzasz się z jego słowami. Możesz wykorzystywać w swojej wypowiedzi
cytaty z tekstu piosenki.

23.04.2020r.

TEMAT: Przykazania czy antyprzykazania – omówienie wiersza K. 
Wierzyńskiego.

1. Przeczytajcie wiersz K. Wierzyńskiego p.t. „Przykazania” podr. s. 286.
2. Porównajcie przykazania zawarte w Dekalogu z przykazaniami w wierszu.
3. Przepiszcie do zeszytu definicję parafrazy.

Parafraza – swobodna przeróbka tekstu literackiego, pozwalająca jednak 
rozpoznać podobieństwo do pierwowzoru.

4. Uzasadnij pisemnie w zeszycie, że utwór K. Wierzyńskiego jest parafrazą.
5. Czy przedstawiony w wierszu zbiór zasad mógłby obowiązywać w 

państwach demokratycznych. Uzasadnij swoją wypowiedź.
6. Zadanie
Napisz dekalog, który mógłby obowiązywać w Twoim idealnym świecie. 
Osoby, które prześlą prace na e- maila mogą otrzymać ++. 



24.04.2020r.

TEMAT: Pisownia partykuły „nie” z różnymi częściami mowy.

1. Przepisz temat lekcji.
2. Wejdź w podany link.

https://epodreczniki.pl/a/nikt-nie-lubi-nieuchwytnych-kolekcjonerow-z-
niebezpiecznego-krolestwa-czyli-pisownia-z-nie/DmlBiQ1gK

3. Obejrzyj filmik zawarty w ćwicz. 1, dzięki któremu przypomnisz sobie 
zasady ortograficzne dotyczące pisowni partykuły „nie” z różnymi częściami 
mowy.

4. Wykonaj w zeszycie ćwicz. 3 – 6, które znajdziesz po wejściu w podany link.

* Ćwicz . 7 i 8 robicie online  i nie musicie ich wpisywać do zeszytu. 

https://epodreczniki.pl/a/nikt-nie-lubi-nieuchwytnych-kolekcjonerow-z-niebezpiecznego-krolestwa-czyli-pisownia-z-nie/DmlBiQ1gK
https://epodreczniki.pl/a/nikt-nie-lubi-nieuchwytnych-kolekcjonerow-z-niebezpiecznego-krolestwa-czyli-pisownia-z-nie/DmlBiQ1gK
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