
język polski kl.  VII  1-5 lutego 2021 

 

Temat 1: Redagujemy rozprawkę- c.d. 

 

1. Kliknij w poniższy link i wykonaj dwiczenia redakcyjne dotyczące pisania rozprawki. 

https://epodreczniki.pl/a/uczymy-sie-redagowac-rozprawke/Dq3DhzaTi 

https://sosedukator.pl/site/assets/files/3538/jezyk_polski_kl__viii_rozprawka_typ_i.p

df 

2. Zakręd „kołem fortuny” i wylosuj temat swojej rozprawki. Do wybranego przez siebie 

tematu rozprawki-  zgromadź potrzebne argumenty. Zapisz je w formie punktów w 

swoim zeszycie. 

https://wordwall.net/pl/resource/392944/polski/rozprawka 

 

Temat 2: Ośmieszenie zachowania i postaw bohaterów w satyrze  I. Krasickiego  

       pt. „Żona modna”. 

Temat 3: „Żona modna”- analizujemy dzieło I. Krasickiego. 

 

1. Kliknij w poniższy link  i przeczytaj uważnie tekst satyry Ignacego Krasickiego. 

 

https://wolnelektury.pl/media/book/pdf/satyry-czesc-pierwsza-zona-modna.pdf 
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3.Na podstawie ramowego planu wydarzeo napisz w zeszycie szczegółowy plan: 

 

 Poznanie przyszłej żony i przygotowania przedślubne. 

 Wyjazd do majątku. 

 Przybycie do dworku i wprowadzenie zmian. 

 Przyjęcie z fajerwerkami. 

 

 

 

WAŻNA WIADOMOŚĆ !!! 

 

 

4.Na podstawie tekstu satyry zapisz, jak wyglądały dom i ogród pana Piotra przed ślubem, a 

jak- po zmianach wprowadzonych przez żonę. Najważniejsze wnioski zanotuj w tabeli. 

Dom i ogród przed ślubem 
 

Dom i ogród po zmianach 

  

  

 

5. Odpowiedz na pytania: 

 Czemu miała służyd przebudowa dworku pana Piotra? 

 Jakie konsekwencje dla pana Piotra miały zmiany wprowadzone przez jego żonę? 

 Czego brakowało w domu pana Piotra i jego żony? 

 



6. Kliknij w poniższy link i odsłuchaj nagrania na temat problematyki satyry Ignacego 

Krasickiego. 

https://www.youtube.com/watch?v=YmXhwqsv47A 

 

Temat 4:  Badamy, na czym polega satyryczny charakter obrazu W. Hogartha 

  pt. „Przy śniadaniu”. 

 

1. Przyjrzyj się obrazowi Hogartha i na podstawie informacji pod nim  opisz 

przedstawioną na nim sytuację. 

Odpowiedz na pytania: 

https://www.youtube.com/watch?v=YmXhwqsv47A


 

 Jak wyglądają małżonkowie? 

 Jak zostało przedstawione wnętrze domu? 

 O czym może świadczyd obecnośd komornika? 

 

2. Odpowiedz na poniższe pytania: 

 Dlaczego – według ciebie- obraz jest zatytułowany „Przy śniadaniu” , chod 

zegar wskazuje godzinę obiadu, 

 Zinterpretuj zachowania i gesty ukazanych na obrazie postaci 

 

3. Zastanów się czy ten obraz „Przy śniadaniu” można nazwad satyrą na obyczaje 

wyższych warstw społecznych. Uzasadnij swoją opinię. 

 

 

Temat 5: Funkcja eufemizmów i prozaizmów. 

 

WAŻNE WIADOMOŚCI !!! 

 

 

 



1. Wyjaśnij znaczenie poniższych eufemizmów. 

 

 jesieo życia 

 mied lepkie ręce 

 mijad się z prawdą 

 niebieski ptak 

 tam, gdzie król piechotą chodzi 

 przenieśd się na łono Abrahama 

 

2. W każdej parze wskaż te wyrażenia, które są eufemizmami. 

 

 mówid nieprawdę/mówid wyraźnie 

 średnio inteligentny/ średniego wzrostu 

 towarzystwo z klasy/ podejrzane towarzystwo 

 używad nieparlamentarnych słów/ większośd parlamentarna 

 

3. Przeczytaj poniższe zdania: znajdź w nich eufemizmy i je wyjaśnij. 

 Ania nie grzeszy skromnością.  

 Podjąłeś zbyt pochopną decyzję. 

 Z twojego pokoju czud nieprzyjemny zapach. 

 Chyba nie do kooca przemyślałeś swoje słowa. 

 Czytałam artykuł o księgowej, która zainkasowała cudze pieniądze. 

4. Zastanów się nad tym, jak używane przez ciebie wyrazy i sformułowania  warto by 

zastąpid eufemizmami. Wyjaśnij, jak taka zmiana wpłynęłaby na odbiór wypowiedzi i 

ocenę kultury twoich wypowiedzi. 

 

Materiały zostały opracowane  w oparciu o  podręczniki do nauki języka polskiego  w szkole podstawowej  
pt.  „Między nami. Język polski 7 ” Gdaoskiego Wydawnictwa Oświatowego oraz zasoby internetu  ( podane 
linki w poszczególnych scenariuszach lekcji).  

 


