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Temat: J. Hartwig, „ Komunikat”. (1h) 

 

Przeczytajcie poniższy tekst 

Tekst literacki 
 
Julia Hartwig 
KOMUNIKAT 
 
Kogo to obchodzi że tuż pod moimi oknami 
Bank buduje wieżowiec? 
Drzewa wycięto gniazda ptaków opustoszały 
Było niebo nie będzie nieba 
Były gałęzie drzew pełne liści 
nie będzie gałęzi ani liści 
Będzie martwa twarz betonu 
i obojętni intruzi okien patrzący okno w okno 
 
Pusty grobowiec ścian 
rośnie coraz wyżej 
coraz wyżej wznosi się zamurowany horyzont 
rzednie oddech powietrza 
W skarbcach tego banku 
słońce złoży ostatnie swoje złoto 
 

 Co chce nam zakomunikować podmiot liryczny wiersza "Komunikat” Julii Hartwig? 

 Określ nastrój wiersza i emocje, jakie wywołuje utwór w Tobie. 

 Wypisz z wiersza środki stylistyczne. 

 Wyjaśnij dlaczego wiersz ,,Komunikat,, Julii Hartwig spełnia warunki tej formy 

wypowiedzi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Temat: Dom to… (2h)  

 

Wyjaśnijcie pojęcie dom. Możecie do tego użyć Słownika Języka Polskiego.  

 

DOM………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………….. 

Dom - rodzina 

- Kto znajdzie się w Waszej rodzinie? 

- Czego oczekujecie od członków rodziny? 

(np. miłość, ciepło, poczucie bezpieczeństwa, zrozumienie, wzajemna pomoc) 

- Co łączy, jednoczy rodzinę? 

(np. uroczystości rodzinne, święta, tradycje) 

- Wymyślcie i narysujcie znak - symbol Waszej rodziny. Uzasadnijcie swój wybór. 

 

Dom - ojczyzna 

- Narysujcie kontury Polski. 

- Co nam dała, daje ojczyzna? 

(np. wolność, możliwość nauki, pracy, uczestniczenie w kulturze, tradycjach...) 

- Co my możemy ofiarować ojczyźnie? 

(np. uczciwe życie, dobrą pracę, naukę, dbałość o tradycje, historię, język) 

 

 

NOTATKA: 

DOM 
   

BUDYNEK MIESZKANIE RODZINA  OJCZYZNA 

dach nad głową 
bezpieczeństwo 
ciepło  

bezpieczeństwo 
ciepło 
miła atmosfera 

bezpieczeństwo 
miłość 
przyjaźń 
ciepło 
wzajemna pomoc 
zrozumienie 
wspólnota 
święta 
zwyczaje 

wolność 
bezpieczeństwo 
język ojczysty 
historia 
tradycje 
obyczaje 
przynależność do 
wspólnoty 
narodowej 

 

 



Z. Beszczyńskiej „DOM” 

Dom otwiera swoje cztery ściany 

Dla babci, dziadka, tatusia, mamy, 

Dla nas wszystkich, dla gości, dla kota i psa. 

A mama wszystkim daje uśmiechy, 

Jak pachnące jabłka, 

Jak słodkie orzechy, jak rano kubek mleka. 

Dom zamyka swoje cztery ściany, 

Kiedy w pośpiechu rano wybiegamy: 

Dorośli do pracy, my dzieci do szkoły. 

Żeby, gdy wreszcie do domu wracamy, 

Znowu nas witały jego cztery ściany, 

Kanarek w klatce, lampa nad stołem. 

 

Po wysłuchaniu wiersza uczniowie odpowiadają na pytania. 

– O czym był wiersz? 

– Kto był bohaterem wiersza? 

– Wymień członków rodziny przedstawionych w wierszu? 

– Co zwykle robi mama w domu? 

– Co zwykle robi tata w domu? 

 

Zadanie domowe 

 

Moje refleksje na temat domu (forma dowolna, np. wiersz, krótkie opowiadanie, praca 

plastyczna). 

 



 

 

 

Temat: Gramatyka łatwa i przyjemna. (2h). 

Przeczytaj uważnie teksty i wykonaj podane zadania. W zadaniach zamkniętych wybierz tylko 

jedną poprawną odpowiedź i zaznacz ją kółkiem. Rozwiązania pozostałych zadań zapisz 

starannie w wyznaczonym miejscu. Pomyłki przekreślaj. Powodzenia! 

 

 

 

 

 

 

 

Jeremi Przybora  

Nie będę dorosły 

Niech mały osioł z osłem 

wyrosną na dorosłe! 

A ja przeciwnie, a ja to wcale 

do tego się nie palę. 

Czy po to być dorosłym, 

by wąsy mi wyrosły? 

Dla dzieci żebym oschły 

lub opryskliwy stał się? 

Czy po to mam być duży, 

bym w armii dzielnie służył 

lub w zadymionym biurze 

codziennie szefa bał się? 

Niech mały osioł… 

Czy po to mam dorosnąć, 

by z tego móc wyrosnąć, 

co życie czyni wiosną, 

zamienia w baśni kraje? 

Czy mam się wyrzec wróżek 

i lotu, co mnie urzekł, 

ku gwieździe, która w górze 

tajemne znaki daje? 

Niech mały osioł… 

Czy po to się wydłużyć, 

by w nudzie się zanurzyć – 

zestarzeć się i zużyć 

w gonitwie do pieniędzy? 

Czy sprawić zaklęć siłą, 

by wciąż się dzieckiem było, 

by nic się nie zmieniło 

w dzieciństwie moim więcej? 

Niech mały osioł… 

Nie, nie dorosnę, Wendy1. 

Nie będzie ze mnie ględy, 

nudziarza ani zrzędy. 

Lecz nie załamuj dłoni. 

Dopóki dzieckiem będziesz, 

widoczny będę wszędzie: 

w przelocie, w smudze, w pędzie… 

A potem mnie zapomnisz. 

1 Wendy [czytaj: łendi] – angielskie imię żeńskie. Nosiła je bohaterka powieści J.M. Barriego  
„Piotruś Pan”, której tytułowy bohater postanowił, że nigdy nie dorośnie. 



1. Dokończ zdanie – wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.   1 p. 

Osoba mówiąca w wierszu uważa, że dorośli 

A. są życzliwi w relacjach z dziećmi. 

B. patrzą na świat przez pryzmat fantazji. 

C. przywiązują dużą uwagę do pieniędzy. 

D. opowiadają interesujące historie. 

 

2. W którym fragmencie wiersza podmiot liryczny zwraca się bezpośrednio do adresata? 

Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.     1 p. 

A. Niech mały osioł z osłem wyrosną na dorosłe! 

B. Dopóki dzieckiem będziesz, widoczny będę wszędzie... 

C. Czy po to być dorosłym, by wąsy mi wyrosły? 

D. Nie będzie ze mnie ględy, nudziarza ani zrzędy. 

 

3. Na jaką cechę dzieci zwraca uwagę osoba mówiąca w drugiej zwrotce?  

Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.     1 p. 

A. Szczerość. 

B. Lekkomyślność. 

C. Otwartość na świat. 

D. Bogatą wyobraźnię. 

 

4. Jakie cechy i zajęcia dorosłych sprawiają, że podmiot liryczny chce pozostać dzieckiem? 

Wymień cztery przykłady.       2 p. 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

5. W tabeli podano przykłady środków poetyckich występujących w wierszu.  

Zaznacz T (Tak) lub N (Nie) w zależności od tego, czy poprawnie określono  

ich role w utworze.          3 p. 

 



Przykład środka 
poetyckiego 

Rola w utworze  

Epitet: w zadymionym 
biurze 

Porównuje biuro z dymem. 
T N 

Uosobienie: ku gwieździe, 
która w górze [...] znaki 
daje 

Nadaje gwieździe cechy 
ludzkie. T N 

Pytanie retoryczne: Czy po 
to być dorosłym, by wąsy 
mi wyrosły? 

Wskazuje na nieodłączne 
cechy dorosłości. T N 

 



6. Wpisz w lukę odpowiednie słowo z refrenu, a następnie dokończ zdanie.  2 p. 

 

Osoba mówiąca w wierszu przyrównała osoby, które chcą dorosnąć, do  

.                                             , ponieważ ____________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

7. Jak myślisz, czy lepiej być dzieckiem, czy – dorosłym? Uzasadnij swoją opinię. 2 p. 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

8. Uzupełnij zdania. Wybierz właściwe odpowiedzi spośród podanych.  1 p. 

Wypowiedzenie: Niech mały osioł z osłem wyrosną na dorosłe! to zdanie A/B.  

Za pomocą wykrzyknika podkreślono C/D. 

A. oznajmujące 

B. rozkazujące 

C. uczucie smutku towarzyszące nadawcy 

D. ważność słów, które wypowiada nadawca 

 

9. O kwestii dzieciństwa i dorosłości mowa jest również w utworze:   1 p. 

A. Henninga Mankella Pies, który biegł ku gwieździe. 

B. Aleksandra Fredry Koguty. 

C. Czesława Miłosza Do mojej natury. 

D. Ignacego Krasickiego Syn i ojciec. 

 

10. W którym szeregu znajdują się tylko wyrazy nieodmienne?   1 p. 

A. codziennie, nie, lecz, do. 

B. codziennie, dzielnie, nie, wąsy. 

C. do, dzielnie, lecz, zużyć. 

D. codziennie, mnie, czy, do. 



11. Uzupełnij tekst przeczeniami „nie” zgodnie z zasadami pisowni.   4 p. 

 

Dziś rano ………..mogłam wstać do szkoły. W nocy śniły mi się bardzo ………..przyjemne sny. 

Śniło mi się, że chodziłam po moim miasteczku, a na ulicach ……….było nikogo. ………..bardzo 

wiedziałam, co mam zrobić. Kiedy w końcu się obudziłam, ………..rozumiałam, co się stało, 

bałam się spojrzeć za okno, ……….wiedząc, czy to był tylko sen, czy jawa. Cały dzień czułam się 

………..najlepiej. Wieczorem rozmawiałam z mamą, która powiedziała, żebym się 

………..martwiła, bo to był tylko zły sen – ………..pierwszy i ………..ostatni. 

 

12. Wstaw w kratki literę „F” obok argumentów, które odnoszą się do faktów i logiki oraz 
„E”, które odwołują się do emocji.       3 p. 

□ Nie warto oglądać tego serialu, bo nikt z klasy go nie lubi. 

□ Przykład Kasi pokazał, że jeśli się bardzo chce i włoży sporo pracy w przygotowanie do 
egzaminu, można go zdać z bardzo dobrym wynikiem. 

□ Raport Centrum Badania Opinii Publicznej z 2018 roku podaje, że prawie 70% 
społeczeństwa przynajmniej raz w tygodniu korzysta z internetu. 

□ Tylko osoby, które nie kochają zwierząt, mogą używać kosmetyków tej firmy. 

□ Warto kupić ten keczup, ponieważ ma dużą zawartość pomidorów. 

□ Jeśli naprawdę zależy Ci na naszej przyjaźni, to zrezygnujesz ze swojego wyjazdu. 

 

13. Zapisz po trzy argumenty na poparcie podanej tezy oraz trzy przeciwko niej. 3 p. 

Teza: Warto korzystać z portali społecznościowych. 

Argumenty za: 

• ________________________________________________________________ 

• ________________________________________________________________ 

• ________________________________________________________________ 

Argumenty przeciw: 

• ________________________________________________________________ 

• ________________________________________________________________ 

• ________________________________________________________________ 



14. Napisz wypowiedź, w której uzasadnisz, że warto dbać o środowisko.  6 p. 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

 

Przeczytaj uważnie teksty i wykonaj podane zadania. W zadaniach wybierz tylko jedną 

poprawną odpowiedź i zaznacz ją kółkiem. Rozwiązania pozostałych zadań zapisz starannie w 

wyznaczonym miejscu. Pomyłki przekreślaj. Powodzenia! 

 

Przyszłość ludzkości związana jest z miastami. O ile w połowie XX w. zaledwie 30% Ziemian 

mieszkało w miastach, dziś jest to już połowa. Ten trend będzie się utrzymywał  

i zdaniem Daniela Kammena, noblisty i jednego z szefów Międzyrządowego Zespołu do spraw 

Zmian Klimatu, w 2050 r. w miastach będzie przebywało 75% populacji naszej planety. 

Stresogennych bodźców w mieście [...] nie brakuje. Już dziś największą zmorą staje się czas 

tracony na dojazdy do pracy. Przeciętny mieszkaniec Tokio poświęca na to od 2 do 4 godzin 

dziennie. W skali tygodnia to ponad 20 godzin, całego życia – 6 lat. W innych metropoliach jest 

niewiele lepiej. Na domiar złego eksperci przewidują, że w najbliższych latach natężenie ruchu 

w miastach nadal będzie wzrastać. 

Do tego trzeba dodać wszechobecny tłum. Już kilka lat temu władze Londynu rozważały, 
czy nie stworzyć na słynnej Oxford Street [czytaj: oksford strit] dwóch pasów dla 



przechodniów: pierwszego – przy witrynach sklepowych, którym wolno spokojnie spacerować 
i zatrzymywać się, by podziwiać wystawy, i drugiego, od strony ulicy, który spełniałby funkcję 
„toru szybkiego ruchu”. Za bezpodstawne zatrzymanie i tamowanie przechodniów groziłyby 
nawet sankcje1. Choć z pomysłu zrezygnowano, to dobra ilustracja rzeczywistego problemu. 

Każdy człowiek ma tzw. granicę prywatności, pewien dystans, którego przekroczenie wiąże 
się ze stresem. Przyjmuje się, że jest to 45–60 cm. Kiedy obca osoba znajduje się bliżej,  
większość z nas czuje, że jego przestrzeń osobista została przekroczona. Trudno jednak 
zachować dystans w zatłoczonych autobusach, w metrze czy niekiedy na ulicy. [...] 

Podobnie reagujemy na samotność. Jest swego rodzaju ironią, że im większe skupisko 

ludzi, tym większe poczucie anonimowości i osamotnienia. Brak znajomych i akceptacji 

środowiska może prowadzić do nadwrażliwości i wyolbrzymiania sytuacji, które nie stanowią 

zagrożenia. 
1Sankcja – kara wymierzana za złamanie obowiązującego prawa. 

 

Kamil Nadolski, Miejski obłęd, „Wiedza i Życie”, nr 1/2014 



1. Jakiego typu tekstem jest przywołany fragment (informacyjny, publicystyczny czy 

reklamowy)? Podaj dwie cechy wyróżniające ten typ pisarstwa.   2 p. 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

2. Oceń, które z podanych stwierdzeń jest fałszywe. Zaznacz przy nim literę F. 1 p. 

1. Połowa ludzkości mieszka na wsi. F 

2. Daniel Kammen jest laureatem Nagrody Nobla. F 

3. 
W ciągu tygodnia przeciętny tokijczyk spędza ponad dobę na 

dojazdach do pracy. 
F 

 

3. Dokończ zdanie – wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.   1 p. 

Autor tekstu przedstawił pomysł władz Londynu jako dowód na to, że 

A. ludzie w miastach przemieszczają się sprawnie i szybko. 

B. coraz trudniej poruszać się w miastach ze względu na liczbę mieszkańców.  

C. należy karać ludzi zatrzymujących się przed witrynami sklepowymi. 

D. powinno się wydzielić część chodnika dla śpieszących się osób. 

 

4. Dokończ zdanie. Zaznacz odpowiedź A albo B oraz jej uzasadnienie 1 lub 2. 1 p. 

Według tekstu mieszkańcy dużych miast czują się 

A. 
bardziej 

samotni 

niż 

mieszkańcy 

małych 

miejscowości, 

ponieważ 

1. codziennie mijają tłum obcych osób. 

B. 
mniej 

samotni 
2. 

nie mają czasu na zawieranie nowych 

znajomości. 

 



5. Wpisz podane czasowniki w odpowiednie miejsca tabeli i utwórz od nich brakujące 

formy.            4 p. 

będzie wzrastać, rozważały, będzie się utrzymywał, zrezygnowano 

czasowniki dokonane czasowniki niedokonane 

  

  

  

  

 

6. Wypisz z tekstu dwa przykłady czasowników w stronie biernej.    1 p. 

________________________________________________________________________ 

 

7. Na podstawie tekstu określ, co może czuć osoba, której granice zostały przekroczone. 

Podaj dwa przykłady uczuć.        1 p. 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

 

8. Przekształć (tam, gdzie to możliwe) zdania na stronę bierną. Oba wypowiedzenia 

powinny mieć ten sam sens.         2 p. 

Policja zatrzymała młodego mężczyznę. 

________________________________________________________________________ 

Przyjaciółki spacerowały nad rzeką. 

________________________________________________________________________ 

Władze Londynu rozważały problem. 

________________________________________________________________________ 

 

9. Od podkreślonych wyrazów utwórz bezokoliczniki i uzupełnij nimi luki.  3 p. 

Moi rodzice wiodą burzliwe życie, a chcieliby ____________________ spokojne. 



Dokąd mam Cię ____________________, gdy zawiozę psa do weterynarza? 

Zamierzam ____________________, że się mylisz. Dowiodę tego już niedługo. 

Trzeba ____________________ owoce na targ. Punktualny dowóz to podstawa! 

Tym razem nie mogę ____________________ siostry. Już raz się na mnie zawiodła. 

 

10. Wypisz ze zdań zaimki i określ, jakie części mowy zastępują.   3 p. 

• W 2050 r. w miastach będzie przebywało 75% populacji naszej planety. 

• O ile w połowie XX w. zaledwie 30% Ziemian mieszkało w miastach, dziś jest to już połowa. 

• Kiedy obca osoba znajduje się bliżej, większość z nas czuje, że jego przestrzeń osobista 

została przekroczona. 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

11. Napisz, czym zajmują się osoby wykonujące podane zawody.   3 p. 

prezenter telewizyjny – ________________________________________________________ 

scenarzysta – ________________________________________________________________ 

scenograf – _________________________________________________________________ 

 

12. Napisz opis przeżyć wewnętrznych osoby samotnej. Zastanów się, co czuje, co sprawia 

jej trudność, czego brakuje takiej osobie.     6 p. 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 



________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

_____________________________________________ 


