
KLASA I A – wiedza o kulturze 

Temat: „Wyginam śmiało ciało” – różne formy tańca. (Podręcznik str. 124-128) 

Polecenia: Opracuj zagadnienie zgodnie z tabelką. 

Klasyfikacja Odmiana/rodzaje Cechy Przedstawiciele 

balet    

taniec współczesny    

teatr tańca    

taniec ludowy    

taniec rozrywkowy    

 

Przygotuj prezentację o dowolnie wybranym rodzaju tańca, szkole tańca lub spektaklu tanecznym 

oglądanym na żywo lub w mediach. 

Temat: Czy słucha każdy tak samo? (Podręcznik str. 130-134) 

1. Muzyka jako forma artystyczna. 

2. Rozwój muzyki. 

3. Klasyfikacja muzyki. 

Opracuj wg zagadnień w zeszycie. Dodatkowo:  W  formie pisemnej zaprezentuj swojego ulubionego 

artystę muzycznego lub rodzaj muzyki w taki sposób, aby przekonać innych o jego wartości. (prace 

możesz wysłać na maila szkolnego podobnie jak wcześniejsze prezentacje) 

KLASA II B – język polski 

Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami na dzisiaj tj. 17.marca powinniście już przeczytać „Kordiana” J. 

Słowackiego, dlatego proszę opracować podane niżej zagadnienia. 

1. „Kordian” – rozpoznanie dramatu. 

a) Narodziny „Kordiana”. (geneza) 

b) Część I trylogii dramatycznej. 

c) Trzy akty dramatu. 

2. Młodość romantycznego bohatera. 

a) Kondycja duchowa młodego Kordiana. 

b) Miłość do Laury.  

c) Samobójstwo Kordiana. 

d) Romantyczny bohater. 

e) Wędrowiec. 

Zadanie. Opowiedz w 10 zdaniach bajkę o Janku, co psom szył buty./ Zreferuj (może być pisemnie w 

zeszycie lub osobno na kartce wysłanej na maila szkoły) zagadnienie stosunku papieża Grzegorza XVI 

do sprawy polskiej i reakcję bohatera. 

3. Winkelried w Warszawie. 

a) Kordian na szczycie Europy. 

b) Koronacja cara. 

c) Zabić cara. Winkelried w Warszawie. 

d) Polemika Kordiana z Prezesem (w zestawieniu postaw Kordiana i Prezesa i ich poglądów). 



e) Przed sypialnią cara. (przyczyny klęski Kordiana) 

Zadanie pisemne. Po czyjej stronie opowiadasz się w sporze między Kordianem a Prezesem? Czy 

uczestnicząc w głosowaniu, wrzuciłbyś kulę czy monetę? Uzasadnij swoje stanowisko. 

4. Historia w rękach Szatana. 

a) „Przygotowanie” wieku XIX. 

b) Diabły pod okiem Szatana stwarzają przywódców powstania. 

c) Historia w rękach Szatana. Czy historia jest dziełem Szatana? 

Zadanie: Opisz interesująco ( w dowolnej formie np. listu, komiksu, opowiadania..)  o życiu i klęsce 

Kordiana. 

Oczywiście sprawdzenie treści utworu Was nie minie po powrocie do szkoły. 

5. W grobowcu Agamemnona o Polsce. (temat na str. 170-178 podręcznik) 

a) Przeczytajcie uważnie tekst utworu a następnie opracujcie polecenia: 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 12 

str.174-175. Zadanie pisemne:  str.175 Tworzenie własnego tekstu.(„Czerep rubaszny”, 

„dusza anielska”,…. – można przesłać na maila szkoły z dopiskiem o przekierowanie dla 

mnie. 

Wszystkie punkty opracować w zeszycie a prace domowe można przesłać. 

Czytamy także „Nie-Boską komedię” Z. Krasińskiego. Zacznie utwór przerabiać po 

powrocie do szkoły chyba, że termin powrotu będzie przedłużony. 

KLASA  1 a BS – język polski 

Mieliście przeczytać fragment „Władcy much” W. Goldinga. Podaję temat i punkty do opracowania. 

Temat: Mechanizmy władzy w powieści „Władca much” W. Goldinga. 

Do zrobienia na str. 127 polecenie 1, 2, 3, 4, 5, 6. 

Temat: Pisownia obcych nazw własnych. 

Temat na str. 133 – proszę przeczytać zasady odmiany a następnie wykonać na str.134 zadanie 1. i 2. 

Temat: W świecie oświeconych. (podręcznik str. 137-140) 

Do tematu należy sporządzić notatkę o epoce oświecenia (czas trwania, założenia prądy, instytucje, 

cechy klasycyzmu) oraz odpowiedzieć na pytania 1, 2, 3, 4. na str.140. 

Przeczytać także fragmenty zamieszczone w podręczniku I. Krasickiego „Monachomachii, czyli wojny 

mnichów”. 

KLASA  2 a BS – język polski 

Podaję treści, które powinniście opracować i równocześnie odrobić zlecone zadania. 

Tematy lekcji: 

1. Zwyczaje i obrzędy w utworze „Na wsi wesele” M. Dąbrowskiej. 

a) Po zapoznaniu się z tekstem proszę w zeszycie zrobić zadania 1, 2, 3, 4, 5.  



b) Jako pracę domową pisemną wypiszcie, które motywy pojawiają się we wszystkich 

poznanych wcześniej utworach podejmujących motyw wesela. (Przykład na stronie 244, 

Waszym zadaniem będzie wypisanie ich z utworu „Wesele w Atomicach” i „Na wsi wesele” 

oraz wybór z podanych do „Wesela” S. Wyspiańskiego.) 

2. Powtórzenie wiadomości z Młodej Polski.  

Proszę powtórzyć wiadomości z całej epoki  tj. czas trwania, nazwy, geneza zmian, prądy i 

kierunki w sztuce, przedstawiciele oraz treści analizowanych utworów. Sprawdzian będzie po 

powrocie. 

Ponieważ tym tematem zakończyliśmy realizację treści z podręcznika cz.1, kolejne tematy 

znajdują się w podręczniku cz. 2. (Myślę, że już go macie.) 

3. Dwudziestolecie międzywojenne – ogólna charakterystyka epoki. 

Przygotujcie mapę poglądową, w której zawrzecie najważniejsze wiadomości o epoce. (Możecie 

wykonać ją w formie prezentacji lub na papierze. Jeśli zdecydujecie się na prezentację to 

możecie ją przesłać na stronę mailową szkoły z dopiskiem o przesłaniu jej do mnie.) 

4. Sprawa niepodległości  w wierszu Antoniego Słonimskiego „Niepodległość”. 

a) Przeczytajcie uważnie tekst i notkę biograficzną o poecie. 

b) Wykonajcie polecenia pod tekstem (1-4) mając na uwadze informacje o czasie jego 

powstania. Polecenie 4. to praca domowa – pamiętajcie o formie planu. 

5. „Przedwiośnie” S. Żeromskiego – o czym to powieść? 

a) Przeczytajcie wiadomości o powieści na str. 12. w podręczniku. 

b) Sporządźcie notatkę na temat utworu w kontekście tematu. 

6. Do następnych tematów niezbędna jest znajomość treści utworu, dlatego przeczytajcie wszystkie 

fragmenty znajdujące się w podręczniku oraz fragment dotyczący obrazu rewolucji w Baku, 

którego nie macie w Waszym podręczniku. Znajdźcie brakujący fragment w dostępnych Wam 

źródłach. W przypadku przedłużenia zamknięcia szkół podam kolejne tematy i związane z nimi 

zadania. Liczę na Waszą obowiązkowość. 

KLASA 3 a BS 

Podaję treści do samodzielnego opracowania i wykonania zleconych zadań. 

Tematy lekcji: 

1. W poszukiwaniu utraconych wartości – „Ocalony’ T. Różewicza. 

a) Przeczytajcie uważnie tekst (str.120-121) T. Różewicza oraz notkę biograficzną o autorze. 

b) Wykonajcie ćwiczenia pod tekstem na str.121 wg podanej kolejności. Przy 1. pytaniu 

przypomnijcie sobie wcześniejsze wiadomości, bo mają  związek z podmiotem lirycznym 

tego tekstu i ułatwią Wam odpowiedź. 

c) Jako zadanie domowe scharakteryzujcie podmiot liryczny. (Oczekuję charakterystyki a nie 

wypowiedzi jednozdaniowej.) 

2. Wszystko może się znowu wydarzyć? „Dialog przy fajce”  K. Wierzyńskiego. 

a) Przeczytajcie uważnie tekst. 

b) Wykonajcie polecenia pod tekstem na str.122 – postarajcie się, aby odpowiedzi były 

wyczerpujące. 

3. Współczesny heros – Andrzej Szczypiorski „O Kazimierzu Moczarskim”. 

a) Zapoznajcie się z wiadomościami wprowadzającymi tekst Szczypiorskiego oraz podanym 

fragmentem utworu na str.123-126. 

b) Wykonajcie wszystkie polecenia pod tekstem. Przy pierwszym poleceniu doczytajcie w 

dostępnych Wam źródłach, aby biografia była chronologiczna. 



Informuję także, że czeka Was praca klasowa po powrocie. Życzę przyjemnej i owocnej pracy 


