
język polski klasa 7  

 

Temat  1:  Na czym polegał obrzęd dziadów?  „Dziady cz. II”  Adama Mickiewicza.  

 

Ważna wiadomość !!! 

„Dziady cz. II”  powstały w Wilnie i w Kownie, stąd nazywa się je „Dziadami wileńsko-kowieńskimi. 

Ukazały się w 1823 roku, czyli tuż pod wydaniu „Ballad i romansów”. Wielu badaczy widzi w nich 

kontynuację zbioru ballad (nazywa je udramatyzowaną balladą). Wynika to z inspiracji twórczością 

ludową, nawiązywaniem do wierzeń religijnych oraz wszechobecną w utworze tajemniczością i 

fantastyką.  

Tematem „Dziadów” jest pogański obrzęd przywoływania zbłąkanych dusz ludzkich w dzień zaduszny 

- jedyny dzień w roku, kiedy to dusze czyścowe mogą prosić o pomoc w dostaniu się do nieba. 

Mickiewicz stara się wiernie przedstawić obrzęd. W utworze równolegle współistnieje świat żywych 

ze światem zmarłych.  

„Dziady” składają się z kilku części- według kolejności powstawania były to części: II, IV, III i 

niedokończona, ogłoszona już po śmierci Mickiewicza część I.  Nieustannie goszczą na deskach wielu 

teatrów. 

Najgłośniejsza premiera „Dziadów”  reżyserii Kazimierza Dejmka odbyła się  w Teatrze Narodowych w 

Warszawie w 1967 z wybitną kreacją Gustawa Holoubka. Ówczesne władze zdjęły go z afisz, gdyż 

odebrały ten spektakl jako antyradziecki. Postulat przywrócenia przedstawienia stał się jednym z 

największych w okresie komunizmu protestów studentów podczas Marca 1968 roku.  

 

1. Przeczytaj uważnie  wstęp autorski i  tekst „Dziadów cz. II” a następnie wykonaj ćwiczenia. 

https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/dziady-dziady-poema-dziady-czesc-ii.html 

2. Tekst dramatu Mickiewicza jest poprzedzony  wstępem autorskim.  Które z poniższych 

twierdzeń  są zgodne z jego treścią?  

 

 Zwyczaj obchodzenia dziadów zachował się  najdłużej na Litwie. 

 Dziady były zwane wcześniej ucztą kozła. 

 Według wierzeń ludowych  zmarli często  powracają po to, żeby  prosić o coś żywych  

lub ich przed czymś ostrzec. 

 W tekście „Dziadów” nie ma zapożyczeń z poezji ludowej.  

 Jadło było przygotowywane dla zmarłych. 

 Uroczystości często odbywały się w kaplicy. 

 Zwyczaj częstowania zmarłych był charakterystyczny dla wielu kultur. 

 Obrzęd dziadów ma wyłącznie chrześcijański charakter.  

 

https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/dziady-dziady-poema-dziady-czesc-ii.html


 

 

3. Uzupełnij w zeszycie  tabelę. 

 Ustal, według jakiej  formuły jest przywoływany każdy duch. Zwróć uwagę na: 

 rodzaj palonego materiału, 

 czas spalania, 

 wielkość płomienia, 

 słowa zaklęć. 

 Określ, jaki  jest związek między sposobem przywoływania zjaw a ich winą.  

DUCHY  WINA SPOSÓB PRZYWOŁANIA 
lekkie 
 

  

pośrednie 
 

  

ciężkie 
 

  

 

4. Wyjaśnij sens moralnych sentencji, które stanowią podsumowanie wizyt kolejnych duchów: 

 

 Kto nie doznał goryczy ni razu, 

Ten nie dozna słodyczy w niebie. 

 

 Bo kto nie był ni razu człowiekiem, 

Temu człowiek nic nie pomoże. 

 

 Kto nie dotknął ziemi ni razu, 

Ten nigdy nie może być w niebie.  

Wiara w życie pozagrobowe, które staje się udziałem duszy wyzwolonej z doczesnej 

cielesności, ma charakter globalny. Bez względu na religię i wyznanie, wizja nieśmiertelności 

człowieka realizowana w innym wymiarze, zawsze wydawała się kusząca i fascynująca. Śmierć nie 

kończyła ziemskiego żywota, a jedynie zmieniała jego charakter. Niemniej, aby zapewnić sobie 

pomyślność w przyszłym życiu, należało rozstać się z rzeczywistością doczesną nie tylko z czystym 

sumieniem czy zgodnie z miejscowym obrzędem pogrzebowym, ale także w okolicznościach 

sprzyjających dalszej wędrówce duszy w zza światach. Z całą pewnością, o takiej sytuacji nie można 

było mówić w przypadku osób, które zmarły śmiercią gwałtowną lub tragiczną. Dusze ofiar 

morderstw, topielców, samobójców, martwych noworodków, kobiet zmarłych w czasie porodu, osób 

zmarłych w dniu ślubu i innych nieszczęśników, których dosięgła nieoczekiwana śmierć, czekała długa 

droga do bram raju. Krążyły one zawieszone między dwiema sferami biologiczną i obrzędowo-

magiczną, przybierając postać istot nadprzyrodzonych. Stawały się demonami pełnymi gniewu i 

zawiści o nagłe przerwanie ziemskiej egzystencji, objawiając swoją złość nękaniem, a nawet 

uśmiercaniem śmiertelników 

5. Zadanie domowe  



Przygotuj notatkę na temat  wiary w życie pozagrobowe w wybranym przez siebie kraju 

Możesz wybrać jeden kraj lub więcej z poniższych propozycji: 

 Azja (Chiny, Korea, Tajlandia) 

 Kraje arabskie  

 Australia 

 Afryka 

 Ameryka Południowa 

 Egipt 

 

 

 

 

 

Temat  2:  Adam Mickiewicza „Dziady cz. II”  - ciąg dalszy.  

 

Tekst  „Dziadów cz. II”  (kliknij w link). 

https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/dziady-dziady-poema-dziady-czesc-ii.html 

 

 

1. Określ jaki nastrój panuje w dramacie Mickiewicza?  

 

2. Wymień elementy  świata przedstawionego , które tworzą ten nastrój (miejsce, czas, 

przedmioty, postaci)  

 

3. Napisz krótką notatkę w zeszycie  na czym – według ludowej moralności- polega poczucie  

sprawiedliwości  i jakie wskazówki dotyczące życia wynikają z wypowiedzi  przywołanych 

duchów.  

 

4. „Dziady „ są głęboko osadzone zarówno w tradycji antycznej, jak i szekspirowskiej. Dopasuj 

wskazane cechy do odpowiednio tradycji antycznej (A) albo dramatu szekspirowskiego (SZ) 

Uzupełnij tabelę. 

 

konstrukcja dramatu – partie chóry, w tym rozpoczynające i 
kończące akcję 
 

 

sięganie do pradawnych rodzimych tradycji 
 

 

ludowe rozumienie problemu winy i kary- winę trzeba odpokutować 
 

 

zasada jedności czasu, miejsca i akcji  

https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/dziady-dziady-poema-dziady-czesc-ii.html


 

odniesienie do praw boskich, które powinny determinować ludzkie 
wybory 
współistnienie świata ziemskiego i nadprzyrodzonego 
 

 

 

 

5. Jak możesz odnieść problematykę  utworu Mickiewicza do własnego życia?  Spróbuj znaleźć 

odpowiedzi na poniższe pytania. 

 Jak postępowałem wobec innych ? 

 Jaki postaram się być w dalszym życiu? 

 Co Ci powiem człowieku? 

 

6. Warto zapamiętać z tej lekcji, że pełne człowieczeństwo może osiągnąć ten, kto:  

 

 pozna wszystkie przejawy życia, zarówno troskę, ból , gorycz, cierpienie, smutek , jak 

i radość , zadowolenie, szczęście ; 

 nie odmówi pomocy potrzebującym, będzie przejawiał troskę o drugiego człowiek i 

uznawał godność ludzką oraz dobro człowieka za najwyższą wartość;  

 odwzajemni czyjeś uczucie, potrafi obdarzyć kogoś miłością 

 

7. Zadanie domowe . Powodzenia ! 

Zredaguj dłuższą pracę pisemną (minimum 200 słów) na jeden z poniższych tematów: 

 

 Jak wyobrażasz sobie scenerię, w której odbywają się opisane w „Dziadach” obrzędy? 

Opis. 

 Magiczna siła ognia. Rozprawka. 

 Obrzęd dziadów  w cmentarnej kaplicy. Opowiadanie z opisem sytuacji. 

 Prawdy moralne w II części „Dziadów” i ich aktualność.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Temat  3:  Jak przemawiać, aby odnieść zamierzony skutek?  

 

1. Przeczytaj fragment opowiadania  Andrzeja Sapkowskiego pt.  „Kwestia ceny”.  Podręcznik 

GWO „Między nami. Język polski  7” str. 275-280)  

 

Nowa wiadomość !!! 

 

Fantasy  - odmiana literatury fantastycznej nawiązująca do  różnego rodzaju baśni, legend  

i mitów. Najważniejsze cechy to :występowanie zjawisk nadprzyrodzonych  i magii.  Świat 

przedstawiony jest fikcyjny , ale czasem przenika się ze światem rzeczywistym. Głównym 

bohaterem jest zwykle nieustraszony wojownik , albo ktoś zwyczajny, kto musi wypełnić  

niebezpieczną misję.  

 

2.  Opisz świat przedstawiony utworu. 

 opisz jego elementy,  

 zacytuj fragmenty świadczące o  tym, że świat przedstawiony należy  do fikcji 

fantastycznej. 

 

3.  Odpowiedz na pytania za pomocą tekstu: 

 Jaką decyzję musiała podjąć Calanthe? 

 Dlaczego nie chciała wypełnić obietnicy danej przez jej męża? Jakie podawała 

argumenty? 

 

4.  Przeanalizuj przemówienie  Kudkudaka. 

 Powiedz, co jest celem jego wystąpienia i do kogo kieruje swoją wypowiedź. 

 Znajdź w przemówieniu fragmenty, które wskazują na logikę wywodu. 

 Podaj najważniejsze argumenty, które przytacza  w swoim wystąpieniu. 

 Powiedz, jaki efekt osiągnął Kudkudak swoim przemówieniem. 

 Wskaż środki retoryczne, które  zastosował . Jakie są ich funkcje? 

 

Nowa wiadomość !!! 

Przemówienie  - to wypowiedź mówiona, monolog kierowany do słuchaczy. Jego celem jest 

uzyskanie aprobaty odbiorcy, przekonanie go o słuszności prezentowanego punktu widzenia, 

skłonienie do określonego zachowania. Od okoliczności oraz odbiorcy, do którego się zwracamy, 

zależy styl przemówienia. Może być uroczyste lub mniej oficjalne. Niezależnie od jego charakteru 

warto zastosować środki retoryczne – wykrzyknienia, hiperbole, powtórzenia, pytania retoryczne, 

apostrofy. Język powinien być jasny, precyzyjny, zrozumiały dla słuchaczy. 

W czasie wygłaszania przemówienia należy zwrócić uwagę na dykcję, właściwe akcentowanie, 
odpowiednią mimikę, gestykulację oraz kontakt wzrokowy. 



 

Budowa i schemat przemówienia.  

 Zwrot do adresata w wołaczu. 

 Wstęp – przedstawienie myśli przewodniej. 

 Rozwinięcie – przedstawienie sprawy, np. argumentów na poparcie swojego stanowiska. Aby 
podtrzymać kontakt z odbiorcą, należy stosować bezpośrednie do niego zwroty. Warto 
przytoczyć anegdotę, posłużyć się cytatem, stawiać pytania retoryczne, aby zainteresować 
słuchaczy. Ta część nie powinna być zbyt długa, aby nie znużyć audytorium. 

 Zakończenie – podsumowanie rozważań, wyciągnięcie konkretnego wniosku oraz 
podziękowanie za uwagę. 

 

Przydatne zwroty : 

Szanowni Państwo, Drodzy Koledzy, Koleżanki i Koledzy, Kochani Rodzice, Panie i Panowie, 
Przyjaciele, Mili Państwo, Droga Młodzieży, Obywatele, Wielce Szanowni Panowie Profesorowie, 
Szanowni Zebrani, Szacowni Goście 

Przykładowe przemówienie  (kliknij w link)  

https://eszkola.pl/jezyk-polski/przykladowe-przemowienie-8982.html  

 

5. Zadanie domowe   

Zostałeś wybrany przez swoją klasę na kandydata do samorządu szkolnego. Z tego powodu 

musisz przygotować przemówienie, które skierujesz do wszystkich uczniów twojej szkoły, aby 

przekonać ich, że powinni zagłosować właśnie na Ciebie.  

 

Na początku: 

 pomyśl, do kogo skierujesz swoją mowę, 

 ustal, jakiego języka użyjesz, aby trafić do odbiorców, 

 weź pod uwagę, jak liczna jest grupa, do której się zwrócisz, 

 zastanów się, jakie jest twoje stanowisko w temacie, który chcesz poruszyć  

 zaznacz środki stylistyczne, które są istotne, aby twoje przemówienie było skutecznie 

(pytania retoryczne, epitety, metafory, wykrzyknienia, uosobienia, parafrazy)  

 

Powodzenia ! 

 

 

 

 

https://eszkola.pl/jezyk-polski/przykladowe-przemowienie-8982.html


 

Temat  4: Wszystko co musisz wiedzieć o imiesłowach. 

 

Ważna wiadomość !!! 

 

Czasownik - formy osobowe i nieosobowe. 

  

Czasowniki odmieniają się przez osoby, liczby, czasy, tryby i strony, a w czasie przyszłym i w trybie 
przypuszczającym także przez rodzaje. (Będę jadła.) 

- Formy osobowe – można do nich dodać zaimki osobowe (ja, ty, on, ona, ono, my, wy, oni, 
one). Końcówki informują która osoba daną czynność wykonuje, w jakim czasie i czy 
czynność jest wykonywana rzeczywiście, czy nakazana. ( czytam, czytaliście) 

- Formy nieosobowe  

 odmienne- to imiesłowy czynne i biernej np. piszący, napisany, odmieniające się wg. 
deklinacji przymiotnikowej. 

 nieodmienne – bezokoliczniki, imiesłowy nieodmienne współczesne 
przysłówkowe(pisząc) i uprzednie (napisawszy), oraz formy z przyrostkami: -no, -ano, 
- ono, - to,(myto, krojono, bano się). 

 

Czym są imiesłowy?   

Na początek obejrzyj filmy  (kliknij w poniższe linki)  

Film nr 1 

https://www.youtube.com/watch?v=kBOykDuX764  

Film nr 2 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=28&v=4wEdB0uWcsI&feature=emb_logo  

Film nr 3 

https://www.youtube.com/watch?v=XtaUS-f37pE  

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=kBOykDuX764
https://www.youtube.com/watch?time_continue=28&v=4wEdB0uWcsI&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=XtaUS-f37pE


Jak tworzymy poszczególne typy imiesłowów? 

 

 

(źródło grafiki : http://static.scholaris.pl/resource-files/225/imieslowy_51657.png ) 

 

1. Od podanych bezokoliczników  utwórz wszystkie możliwe  formy imiesłowów.  

 

napisać / pozbierać/ być/ czytać/ podawać/ 

 

Bezokolicznik Imiesłów 
przymiotnikowy 
czynny 

Imiesłów 
przymiotnikowy 
bierny 

Imiesłów 
przysłówkowy 
współczesny 

Imiesłów 
przysłówkowy 
uprzedni 

     

     

     

     

     

 

 

 

http://static.scholaris.pl/resource-files/225/imieslowy_51657.png


2.  Uzupełnij frazeologizmy  imiesłowami  utworzonymi  od podanych czasowników. W razie 

wątpliwości  skorzystaj z odpowiedniego słownika. 

mieszać/piec/ przemarznąć/przemoknąć/przewrócić/ściąć/święcić/związać  

 Bać  się jak diabeł ………………. wody. 

 Budzić …………………………..uczucia. 

 Marzenie …………………………głowy. 

 Mieć ……………………………….ręce. 

 ………….. gołąbki nie lecą same do gąbki. 

 Być……………………… do suchej nitki. 

 Mieć………………….. w głowie. 

 Być……………………. do szpiku kości. 

 

3. Przekształć  zdania na wypowiedzenia z imiesłowami przysłówkowymi. 

 Robili porządek w swojej bibliotece  i jednocześnie słuchali muzyki. 

 Kiedy wracała do domu na rowerze, denerwowała się  z powodu pogarszającej  się 

pogody. 

 Gdy zgromadziłyśmy potrzebny materiał i przeczytałyśmy instrukcję, wykonałyśmy 

makietę nowej gry. 

 Uznał, że jest dobrze przygotowany do dyskusji, ponieważ przemyślał  wszystkie 

argumenty.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Temat  5: Imiesłowy – ćwiczenia.  

 

1. Wpisz odpowiednie wyrazy. Podkreśl imiesłowy. 

 kolega, który narzeka- ………………………..kolega 

 dywany, który ktoś wyczyścił- …………………………dywan 

 mężczyźni, którzy rozmawiają- ………………………….mężczyźni 

 włosy, które rozwiewa wiatr - ……………………………… włosy 

 pacjenci, których ktoś ……………………………… - wyleczeni pacjenci 

 uczniowie, którzy…………………………………….. -pytający uczniowie 

 miasto, które ktoś…………………………………….. – zburzone miasto 

 

2. Podkreśl imiesłowy przymiotnikowe. 

 

 falujące morze, drewniane domy 

 piękne widoki, importowane towary 

 oczekujący pasażerowie, gorący posiłek 

 zabawni ludzie, rozbawieni goście 

 dryfująca tratwa, niesamowita kraina  

 

3. Od podanych  bezokoliczników, utwórz odpowiednie imiesłowy przymiotnikowe. Zaznacz 

imiesłowy bierne. 

 

 …………………………….. lis   (farbować) 

 …………………………….sprawa (palić) 

 ……………………………..gwiazda (wschodzić) 

 …………………………….encyklopedia (chodzić) 

 …………………………….serce (złamać) 

 ……………………………łby (zakuć) 

 

4. Podkreśl orzeczenia i imiesłowy przysłówkowe. Przy każdym zdaniu zapisz, czy czynności 

odbywają się  równocześnie, czy jedna pod drugiej. 

 

 Czekając na tramwaj, nerwowo spoglądał na zegarek.  …………………………… 

 Jadąc tramwajem, czytał książkę. ……………………………………. 

 Wysiadłszy na ostatnim przystanku, pędem ruszył do szkoły. ………………………. 

 Wszedłszy do klasy, przeprosił za spóźnienie. ……………………………………… 

 

5. Podkreśl  imiesłowy przysłówkowe. Wpisz je w odpowiednich miejscach. Podaj bezokoliczniki 

i określ aspekt, tzn. czy czasownik jest dokonany czy niedokonany. 

 

 Pijąc kawę, czytałem gazetę. 

 Wypiwszy kawę, zapłaciłem rachunek. 

 Płacąc rachunek, wzdychałem ciężko. 

 Zapłaciwszy należność, wyszedłem z kawiarni. 



współczesne……………………………………………………………………………………………….. 

uprzednie……………………………………………………………………………………………………. 

6. W każdym z podanych zdań znajduje się błąd. Zapisz te zdania poprawnie.  

 

 Wyszedłszy ze szkoły, zaczął padać deszcz. 

 Otworzywszy okno, oślepiło mnie słońce. 

 Mamrocząc coś, pod nosem obierał ziemniaki. 

 Uczesawszy ostatnią klientkę, zegar wskazywał osiemnastą. 

 Kłaniając się po występie, publiczność  rzucała na scenę kwiaty. 

 Czekając na swoją kolej przeglądał czasopisma. 

 Kręcąc, z niedowierzaniem głową oglądał katalog. 

 

7. Zapisz  w zeszycie zdania z podanymi utartymi zwrotami zawierającymi imiesłowy. Pamiętaj o 

poprawnej interpunkcji. 

 

 Począwszy od…. 

 Skończywszy na…. 

 Prawdę powiedziawszy………. 

 Biorąc pod uwagę…. 

 Nie wdając się w szczegóły…… 

 Podsumowując…… 

 

 

 

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).   

 

 


