
język polski kl. VII  8 – 12  lutego 2021 

Temat 1: Na naszym prywatnym terytorium – relacje rodzinne oczyma krytycznej 

nastolatki. 

 



 



 

 

1. Opisz sytuację ukazaną w utworze. Przedstaw bohaterów oraz moment, w którym 

zostali pokazani. 

 

 Czym był ten wieczór dla poszczególnych członków rodziny? Zapisz wnioski w 

tabeli. 

 

Kto? Czego chciała/ chciał? 

dziadek 
 

 

ojciec 
 

 

mama 
 

 

Buba 
 

 

 

 

3.Skomentuj zachowanie bohaterów i wyraź swoje opinie na ten temat. Porozmawiaj o tym, 

co mogliby zmienid bohaterowie, by komunikacja w rodzinie była lepsza. 

 



Temat 2: Analiza wypowiedzi i sposobu zachowania bohatera powieści Ewy Nowak 

„Spotkanie”. 

 



 



 

1. Wskaż odpowiedzi zgodne z treścią tekstu. 

 

 Narratorem jest osoba płci żeoskiej/ osoba dorosła 

 Osoba opowiadająca bierze udział w wydarzeniach/ nie  należy do świata 

przedstawionego. 

 

2. Powiedz, jaki problem został poruszony w tekście. 

 

 Wybierz fragmenty informujące o zachowaniu chłopca i zacytuj jego 

wypowiedzi podczas spotkania. 

 Powiedz, jaką  funkcje pełnią zdrobnienia w jego wypowiedzi. 

 Jakie intencje ujawniają wypowiedzi i zachowanie Jacka? 

 Jakie jest efekt jego zachowania 

WAŻNA INFORMACJA !!! 

 

3. Przeanalizuj wypowiedzi Jacka skierowane do mamy i wujka. 

 

 Wyjaśnij, dlaczego chłopiec nie chce podporządkowad prośbom dorosłych. 

 Zapisz własnymi słowami argumenty, które podaje Jacek jako uzasadnienie 

swojej postawy. 



Temat 3: Rozmawiamy o stereotypach w rodzinie. 

 

 

WAŻNA WIADOMOŚĆ !!! 

 

 

1. Uzupełnij w zeszycie tabelę o informacje na temat bohaterów. 

 

-------------- Oheyowa Jaś Ohey Ohey 

Czy i jak się 
wypowiada? 
 

   

Co robi? 
 

   



2. Na podstawie zgromadzonych informacji w zadaniu 1. Powiedz: 

 jakie wnioski można wyciągnąd na temat bohaterów, 

 jakie stereotypowe zachowania ludzi zostały ukazane we fragmencie dramatu. 

 

 

 

 

Temat 4: Jak należy traktowad rozmówcę? O etyce słowa. 

 

WAŻNE WIADOMOŚCI !!! 

 

 



 

 

 

 2.Przeczytaj poniższe wypowiedzi, następnie wybierz  sformułowania, którymi można je 

określid: 

 grzeczne/ taktowne/kulturalne/uprzejme 

 nie na miejscu/ nieeleganckie/nieprzyzwoite/prostackie 

 

 „Dzięki ci, Kuba. Sama nie dałbym rady.”   

– Nie ma sprawy. Jeśli mam czas, chętnie ci pomagam”. 

 „Bardzo się cieszę, że udało się panu  odwiedzid. 

- „Mnie również jest niezmiernie miło:. 

 „No za bardzo to czasu nie miałem, ale babcia mnie prosiła, to przyjechałem.” 

 „Co się stało pani Ewo?! Czy pani widziała się dzisiaj w lustrze? O matko! 

 „Wydawało mi się, że najgorzej gotuje ciocia Basia, ale po tym, co ty dzisiaj 

zrobiłeś, zmieniam zdanie. 

 

 

 

 



Temat 5: Co można zrobid, gdy w rodzinie źle się dzieje? 

 



 

 



1. Powiedz, jakie uczucia budzi w tobie przeczytany tekst? 

 

2. Wymieo bohaterów biorących udział w zdarzeniach, a następnie do każdego z nich 

dopasuj wyrazy nazywające różne cechy. 

 

 nieobliczalny / chory/ ofiarny/ potulny/dzielny /krytykancki/moralizatorski 

 wspierający/ pracowity/ kochający/ spokojny/okrutny/ agresywny/ 

 pracowity/kochający/ spokojny/okrutny/agresywny/ surowy/ cierpliwy 

 uczciwy/groźny/niebezpieczny/obowiązkowy/oschły/spokojny 

 

3. Jakie były relacje w rodzinie Patryka. Odpowiedz na pytania: 

 Kiedy dom Patryka  był namiastką prawdziwego domu, a kiedy stawał się 

koszmarnym miejscem? 

 Kto starał się byd ostoją rodziny, a kto burzył harmonię? 

 Jaką rolę odgrywała babcia? 

 

5.Napisz serdeczny list do Patryka, w którym okażesz mu swoje wsparcie i zrozumienie. 

Możesz użyd wybranych sformułowao. 

 

 

 

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).  

 


