
język polski  kl. VII 

 

Temat 1: Obraz ojczyzny w wierszu Cypriana Kamila Norwida „Moja piosnka (II)”. 

 

Zadanie wstępne. 

Obejrzyj poniższy spot promujący Polskę i odpowiedz na pytanie jakie miejsca w naszym kraju 

wybrałbyś, gdybyś to ty był autorem takiego filmu? 

https://www.youtube.com/watch?v=jNItT3wIKGs   

 

1. Przeczytaj uważnie wiersz C.K. Norwida (kliknij w poniższy link) 

https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/moja-piosnka.html  

2. Opisz kraj przedstawiony w utworze. 

 

 Scharakteryzuj ludzi w nim mieszkających. Zinterpretuj cytat:  

Do tych, co mają tak za tak, nie za nie / Bez światło- cienia 

cytat ten jest parafrazą słów Jezusa „ Niech Wasza mowa będzie:  Tak, tak i nie, nie 

(Mt 5, 37) 

 

 Nazwij wartości moralne,  o których jest mowa w wierszu. Uzupełnij  poniższą tabelę: 

 

„kruszynę chleba podnoszą z ziemi” 
 

poszanowanie trudu pracy ludzkich rąk, 
 
poszanowanie człowieka, dla którego 
chleb jest podstawowym pożywieniem, 
 
szacunek dla Boga, którego symbolem 
jest chleb; 
 
uznanie świętości chleba 

„winą jest dużą popsować gniazdo na 
gruszy bocianie” 
 

 

„pierwsze ukłony są- jak odwiecznie 
Chrystusa wyznanie” 
 

 

„do tych, co mają tak za tak, nie za nie” 
 

 

„ bez światło-cienia” 
 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=jNItT3wIKGs
https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/moja-piosnka.html


3. Ustal, kim jest podmiot liryczny i w jakiej sytuacji się znajduje. Wybierz odpowiednie słowa i 

krótko je uzasadnij swój wybór. 

 

emigrant /  wygnaniec/ tułacz/ poddany/ patriota/ uciekinier/ turysta/ ksiądz  

 

 Jakie jest znaczenie neologizmów bez-tęsknota i bez-myślenie.  Czy można je 

zrozumieć bez odpowiedniego kontekstu?  

 

 Powiedz, dlaczego osoba mówiąc idealizuje ojczyznę 

 

4. Na podstawie wniosków z poprzednich zadań, ustal, jaką funkcję pełnią: refren, rozstrzelony 

druk, znaki interpunkcyjne, zdrobnienie w tytule utworu. 

 

5. Jacek Malczewski  mówił: „Malujcie tak, aby Polska zmartwychwstała”. Przyjrzyj się obrazowi 

i powiedz, jaka jest Polska i w jaki sposób ujęcie tematu wiąże się z postulatem artysty. 

 

https://www.historiaposzukaj.pl/wiedza,obrazy,381,obraz_polonia_malczewskiego.html  

 

6. Napisz kilkuzdaniową wypowiedź, w której odpowiesz na jedno z pytań. 

 

 Za kim lub za czym na pewno byś tęsknił/tęskniła, będąc długo poza krajem? 

 Za kim lub za czym na pewno  byś nie tęsknił/ nie tęskniła, będąc długo poza krajem? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.historiaposzukaj.pl/wiedza,obrazy,381,obraz_polonia_malczewskiego.html


 

Temat 2: Budowa sonetu na przykładzie utworu A. Mickiewicza „Stepy akermańskie” 

 

Zadania wstępne. 

 Wyszukaj wiadomości dotyczące życia Adama Mickiewicza w latach 1823-1827  

 Przyjrzy się zdjęciom z linków poniżej. Wyobraź sobie, że jesteś w przedstawionej na nich 

rzeczywistości. Opisz step i to, co czujesz.  

 

https://www.globtroter.pl/zdjecia/78806,mongolia,mongolia,step.html 

 

https://www.globtroter.pl/zdjecia/148235,argentyna,patagonia,el,calafate,patagonski,step.h

tml 

 

 

1. Przeczytaj na głos  sonet Adama Mickiewicza (kliknij w link ) 

https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/sonety-krymskie-stepy-akermanskie.html  

 

2. Wyszukaj w utworze fragmenty pozwalające odpowiedzieć na pytania: 

 

 W jaki sposób ujawnia się osoba mówiąca? 

 Gdzie się znajduje? 

 Co robi? 

 

3. Przeanalizuj obrazy poetyckie zawarte w dwóch pierwszych strofach utworu. 

 

 Wyszukaj fragmenty odnoszące się do wymienionych w tabeli elementów i zapisz 

odpowiednie cytaty. 

 

------------------------------ cytaty środki poetyckie 

step 
 

  

wóz 
 

  

sposób szukania drogi 
 

  

 

 Nazwij środki poetyckie i omów ich funkcję w tekście. 

 Powiedz, z jakim kręgiem tematycznym wiąż się słowa  zawarte w obrazach 

poetyckich. 

 

4. Czego dotyczą refleksje zawarte w dwóch ostatnich strofach? 

https://www.globtroter.pl/zdjecia/78806,mongolia,mongolia,step.html
https://www.globtroter.pl/zdjecia/148235,argentyna,patagonia,el,calafate,patagonski,step.html
https://www.globtroter.pl/zdjecia/148235,argentyna,patagonia,el,calafate,patagonski,step.html
https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/sonety-krymskie-stepy-akermanskie.html


 Ustal, do jakiego głównie zmysłu odwołuje się  osoba mówiąca w przywołanych 

obrazach poetyckich. Zacytuj odpowiednie fragmenty. 

 Wyjaśnij, jaki jest związek miedzy obrazem natury a stanem duszy osoby mówiącej. 

 Powiedz, które informacje biograficzne o Adamie Mickiewiczu można wykorzystać do 

interpretacji refleksji zawartej w zakończeniu utworu. 

 

Ważna wiadomość !!! 

 

Sonet – gatunek literacki w obrębie liryki. Ma charakterystyczną budowę: 

czternaście wersów, cztery strofy o układzie wersów 4-4-3-3. W czterowersowych 

strofach występuje okalający układ rymów (abba) . Pierwsza część utworu ma 

charakter opisowy , druga- refleksyjny.  

 

5. Przygotuj w formie graficznej notatkę, w której wykażesz, że  „Stepy akermańskie” to sonet. 

Informacje możesz zapisać np. w postaci  akronimu lub innej formie.  

 

Stała liczba strof i sylab.  
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Temat 3: Kiedy stawiamy przecinek w wypowiedzeniu? 

 

W ważne wiadomości !!! 

W zdaniu pojedynczym przecinek stawiamy: 

 między jednorodnymi częściami zdania np. 

 

Młody wódz uczestniczył w bitwach, bataliach, potyczkach. 

 

Na ulicach, skwerach, placach panował świąteczny nastrój. 

 

Groźne, rozszalałe fale biły o brzeg. 

 

 między częściami zdania, które są względem siebie w stosunku: 

 

 przeciwstawnym , np. Był młodym, ale doświadczonym wodzem. 

 wynikowym, np. Był młodym, więc niedoświadczonym wodzem. 

 synonimicznym, np. Był młodym, czyli niedoświadczonym wodzem. 

 

 by oddzielić od reszty zdania wyrazy stojące w wołaczu, np. Wodzu, daj rozkaz. 

 aby wydzielić różnego rodzaju wtrącenia, np. Ten wódz, mimo młodego wieku, brał 

udział w wielu bitwach. 

 

 

Przecinek w zdaniach złożonych  

 

 Oddzielamy przecinkiem zdania składowe wchodzące w skład zdań złożonych, jeśli 

są połączone spójnikami : ale, lecz, by, aby, jednak, więc, toteż, że, dlatego, 

ponieważ, czyli  

 

Generał jest przezorny, więc dokładnie opracowuje strategię bitwy. 

 

 Nie stawiamy przecinka między zdaniami składowymi wtedy, gdy są połączone 

spójnikami:  i, oraz, ani, ni, lub, albo, czy, bądź  

 

Generał opracowuje taktykę i przygotowuje plan działania.  

 

 

1. Dokończ zdania pojedyncze tak, aby powtórzyć użyty spójnik. 

 

 Nie ma ani…. 

 

 Nie był ani…. 



 Miała w oczach i radość….. 

 

 Kochali i wolność… 

 

 

 Pójdę albo….. 

 

 Grali albo…. 

 

2. Podaj zasadę interpunkcyjną, zgodnie z którą w sentencjach  należy wstawić  przecinki lub 

która decyduje o ich niewstawianiu. Przepisz zdania, w których powinny się znaleźć przecinki. 

 

 Ostrożny przed sobą i za sobą widzi. 

 

 Nie murami lecz mężnymi ludźmi królestwa stoją. 

 

 Nie królom królestwa ale króle królestwom dani. 

 

 Nie każdy kto nosi skórę tygrysa jest odważny. 

 

 Dowodów nie należy liczyć lecz ważyć. 

 

 Dobre słowa są wiele warte a kosztują niewiele. 

 

 Kto się boi byle krzaka to jakby nie żył.  

 

 Można zmienić spodnie suknie perfumy postawę ale nigdy nie zmieni się osobowości. 

 

3. Przekształć  podane zdania w wypowiedzenia złożone z imiesłowowym równoważnikiem 

zdania.  

 

 Czekał na dzieci i rozmyślał. 

 Kiedy łamał gałązki, myślał o ojcu. 

 Usiadł na brzegu łóżka i słuchał ojcowskich rad. 

 Kiedy wysłuchali ojcowskich rad, obiecali, że zawsze będą żyć ze sobą w zgodzie. 

 

 

 

4. Kliknij w link i rozwiąż quiz interpunkcyjny. Powodzenia ! 

 

https://polszczyzna.pl/quiz-interpunkcyjny/  

 

https://polszczyzna.pl/quiz-interpunkcyjny/


 

Temat 4/ Temat 5: Obraz męstwa Polaków w „Reducie Ordona” A. Mickiewicza.  

 

 

1. Przeczytaj (najlepiej na głos) tekst Adama Mickiewicza pt.  „Reduta Ordona. Opowiadania 

adiutanta.” (kliknij w poniższy link) 

https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/reduta-ordona/ 

2. Posłuchaj nagrania na YouTubie  z kanału „Wiedza z wami”. (kliknij w link) 

https://www.youtube.com/watch?v=2xQTwPpjxPI 

 

3. Powiedz, z jakimi wydarzeniami historycznymi jest związany tekst „Reduty Ordona”. 

 

4. Opisz świat przedstawiony utworu. 

 

 Odpowiedz na pytania: 

 

 Kto opowiada  o wydarzeniach? 

 

 Skąd obserwuje pole bitwy? 

 

 Dlaczego nie bierze bezpośredniego udziału w starciu? 

 

 Kto walczy w obronie reduty, a kto ją zdobywa? 

 

 W którym momencie bitwy narrator rozpoczyna opowiadania? 

 

 Uporządkuj punkty plany walki o redutę. 

 

 Wysadzenie reduty. 

 

 Zdobycie wałów reduty. 

 

 Zaciekła obrona polskich żołnierzy. 

 

 Natarcie rosyjskiej piechoty. 

 

 Ostrzelanie atakujących. 

 

 Dalsze natarcie Rosjan. 

https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/reduta-ordona/
https://www.youtube.com/watch?v=2xQTwPpjxPI


 

 Scharakteryzuj dowódcę reduty.  

 

5. Wybierz najciekawszy alb najdramatyczniejszy- według ciebie- fragment wiersza 

przedstawiający bitwę. Następnie zredaguj opis sytuacji. Zastosuj typowe dla tej formy 

wypowiedzi słownictwo. 

 wyrazy oznaczające  stosunki przestrzenne: 

 

w centralnej części/ na pierwszym planie/ poniżej/ powyżej/ z dala/ z głębi/ tuż obok/ 

po prawej stronie/ na horyzoncie 

 

 wyrazy oznaczające stosunki czasowe: 

w tej chwili/ teraz/ za moment/ po jakimś czasie/ w tym samym czasie 

 wyrazy nazywające barwy i cechy: 

 

6. Znajdź te fragmenty utworu, w których osoba mówiąca snuje refleksje, a następnie powiedz: 

 

 kogo i czego dotyczą refleksje, 

 jak osoba mówiąca charakteryzuje cara; jakie cechy przeważają w tej charakterystyce 

i dlaczego 

 w jaki sposób  została ukazana determinacja polskich żołnierzy, 

 jak wytłumaczysz wizję końca świata w zakończeniu wiersza.  

 

 

7. „Reduta Ordona” w czasach Adama Mickiewicza była tekstem zakazanym. Jak sądzisz 

dlaczego? Weź pod uwagę odpowiedzi na pytania: 

 

 Dlaczego Polacy emigrowali po powstaniu listopadowym? 

 W jaki sposób „Reduta Ordona” ukazuje Rosjan i cara? 

 Dlaczego Mickiewicz nie mógł legalnie powrócić do Polski? 

 

8. Na podstawie tekstu Mickiewicza oceń czyn Ordona. Napisz w zeszycie kilkuzdaniową 

wypowiedź.  

 

 

Materiały zostały opracowane  w oparciu o  podręczniki  i ćwiczenia do nauki języka 
polskiego  w  klasie 7 szkoły podstawowej  pt.  „Między nami ” Gdańskiego Wydawnictwa  
Oświatowego oraz  zasoby Internetu ( podane linki).   

 


