
Język polski klasa VII 

 

Temat 1: Redagujemy dalszy ciąg opowiadania na postawie tekstu A. Pilipiuka. 

 

1. Zapoznaj się z fragmentem opowiadania Andrzeja Pilipiuka pt. „Samolot do dalekiego kraju” 

(podręcznik GWO str. 349-353) 

 

2. Na podstawie tekstu odpowiedz na pytania: 

 

 

 Kim jest bohater postrzegany przez innych jako szalony starzec? 

 Czego dotyczą jego marzenia? 

 Jakie są przyczyny jego determinacji? 

 Jaki jest stosunek narratora do bohatera? Co sprawia, że angażuje się w pomoc 

starcowi? 

 Jak starzec reaguje na ryzykowny pomysł ucieczki i jak motywuje swoją decyzję? 

 

3. Wskaż utwory, w których występuje podobieostwo między sytuacjami niektórych bohaterów 

poznanych w tym rozdziale a sytuacją szalonego starca. 

 

4. Które elementy świata przedstawionego przeczytanego utworu świadczą o tym, że 

opowiadanie jest fikcją prawdopodobną, a które o tym, że- fantastyczną? Podaj odpowiednie 

argumenty i poprzyj je przykładami z tekstu. 

 

 

5. Zredaguj dalszy ciąg opowiadania. W tym celu: 

 

 Ustal, czy  opowiadanie będzie spełniad wymogi fikcji prawdopodobnej czy 

fantastycznej i zapisz plan wymyślonych zdarzeo. 

 

 Wyszukaj w analizowanym fragmencie utworu Pilipiuka elementy, do których 

nawiążesz w swojej wersji, by była jak najbardziej spójna z oryginałem. 

 

 Spisz swoją wersję wydarzeo. 

 

 

 

 

 



Temat 2: „Dwanaście stacji” Tomasza  Różyckiego. 

 

1. Zapoznaj się z fragmentem  wiersza Tomasza Różyckiego (podręcznik GWO, str.356-357)  

 

2. Określ tematykę „Dwunastu stacji”. 

 

 

3. Porównaj fragment „Pana Tadeusza”  (kliknij w poniższy link)  z utworem Tomasza 

Różyckiego. 

 

https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/pan-tadeusz.html  

 

 Na podstawie tekstów uzupełnij tabelę. 

 

----------------------------- Pan Tadeusz Dwanaście stacji 

Kim jest osoba mówiąca? 
 

  

Czego pragnie? 
 

  

Jak widzi otaczająca 
przestrzeo? 

  

 

 Które cechy utworu Adama Mickiewicza odnajdujesz w wierszu Tomasza Różyckiego? 

Poprzyj swoje spostrzeżenia  cytatami z obu utworów, a następnie sporządź notatkę.  

 

 przerzutnie, 

 wielowersowe zdania, 

 trzynastozgłoskowiec, 

 liczne wykrzyknienia, 

 rozbudowana apostrofa, 

 szczegółowe opisy, 

 wyszukany poetycki język, 

 porównania, 

 rymy żeoskie, 

 rymy parzyste, 

 nagromadzenie epitetów. 

 

 Ustal, jaka jest funkcja apostrof i metafor w utworze Adama  Mickiewicza, a jaka w 

poemacie  Tomasza Różyckiego 

 

4. Opisz problemy miasta, o którym mowa w wierszu. Jak sądzisz, czy są charakterystyczne tylko 

dla Opola? 

 

5. Napisz notatkę na temat swojej miejscowości, w której przedstawisz jej zalety  i wady.  

https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/pan-tadeusz.html


Temat 3: Jak napisad scenariusz? 

 

Ważna wiadomośd  

Streszczenie -  pisemna lub ustna wypowiedź polegająca na zwięzłym przedstawieniu 

najważniejszych treści tekstu, filmu itp. Streszczeni może stanowid samodzielny tekst lub wchodzid w 

skład na przykład recenzji, artykułu, programu telewizyjnego.  

Streszczenie powinno byd:  

 zgodne z treścią , 

 zwięzłe (ok.10 % streszczanego tekstu), 

 logiczne, 

 obiektywne, 

 proste i poprawne językowo.  

 

 

1. Zapoznaj się z tekstem bajki filozoficznej pt. „Trzy prawdy kanarka”. 

https://ilemnietoja.pl/nerwica/trzy-prawdy-kanarka/ 

2. Wyodrębnij najważniejsze zdarzenia.  Każde zapisz w postaci jednego wypowiedzenia. 

 

3. Treśd każdego wyróżnionego fragmentu wyraź za pomocą jednego krótszego zdania. 

 

4. Streśd bajkę „Trzy prawdy kanarka”. Postaraj się użyd maksymalnie 10 zdao.  

 

5. Kliknij w link i rozwiąż dwiczenia . 

 

https://epodreczniki.pl/a/jak-napisac-streszczenie/D9Gam1nNs  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ilemnietoja.pl/nerwica/trzy-prawdy-kanarka/
https://epodreczniki.pl/a/jak-napisac-streszczenie/D9Gam1nNs


Temat 4 – Temat 5  Zadania sprawdzające umiejętnośd pracy z tekstem. 

 

1. Zapoznaj się z wierszem K.I. Gałczyoskiego. 

 

https://poezja.org/wz/Ga%C5%82czy%C5%84ski_Ildefons_Konstanty/2179/Ballada_o_Trz%C4%99s%

C4%85cych_si%C4%99_Portkach  

2. Zacytuj dwa fragmenty wskazujące osobę mówiącą w utworze. 

 

3. Na podstawie tekstu podaj przykłady rodzajów komizmu. Objaśnij, jaki charakter nadają 

tekstowi.  

 

 

4. Scharakteryzuj w 5-6 zdaniach głównego bohatera utworu. 

 

5. Zinterpretuj morał utworu 

 

 Wyjaśnij metaforyczne znaczenie fragmentów: 

 wieje wiatr historii, 

 rosną skrzydła, 

 trzęsą się portki 

 Objaśnij, jaki wpływa na wymowę utworu ma dobór wyrazów:  ludzie i pętaki 

 Wyjaśnij, jaka funkcję pełni wyróżnienie graficzne tej części utworu. 

 

6. Wskaż poprawne odpowiedzi. 

 

 Wyrazy balladka, szlafroczek, mieszkanko  to: 

 epitety 

 neologizmy 

 zdrobnienia 

 zgrubienia 

 

 Wyrazy portki, chichy  to: 

 eufemizmy 

 prozaizmy 

 homonimy 

 antonimy 

 

 Wyraz tod  jest : 

 wykrzyknikiem 

 partykułą 

 zwrotem grzecznościowym 

 neologizmem 

https://poezja.org/wz/Ga%C5%82czy%C5%84ski_Ildefons_Konstanty/2179/Ballada_o_Trz%C4%99s%C4%85cych_si%C4%99_Portkach
https://poezja.org/wz/Ga%C5%82czy%C5%84ski_Ildefons_Konstanty/2179/Ballada_o_Trz%C4%99s%C4%85cych_si%C4%99_Portkach


 Gra słowna we fragmencie: bo to był dom melancho i bardzo cyko ryjny  polega  

przede wszystkim na wykorzystaniu zabiegów: 

 słowotwórczych 

 składniowych 

 interpunkcyjnych 

 fleksyjnych 

 

7. Napisz , na czym polega uniwersalny charakter utworu. 

 

8. Wymieo co najmniej trzy cechy ballady, które można odnaleźd w analizowanym utworze. 

 

9. Podaj zasady interpunkcyjne, które zostały zastosowane w utworze K.I. Gałczyoskiego, 

dotyczące: dwukropka, wykrzyknika, cudzysłowu, nawiasów. 

 

10. Do podanych rodzajów dopisz odpowiednio gatunki i podaj przykłady znanych ci utworów: 

 

 Liryka 

 Epika 

 Dramat 

 

hymn, pieśo, tren, sonet, opowiadanie, powieśd, nowela, przypowieśd, komedia  

 

 

 

 


