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KARTA PRACY NR 1

Przykład rozumienia dosłownego baśni Wróżki1

Baśń „Wróżki” jest o złej macosze i jej córce sierotce. Sierotka poszła raz po wodę do źródła. I tam 

napoiła spragnioną staruszkę. Ta staruszka to nie była staruszka tylko wróżka. Wynagrodziła dziew-

czynkę za dobroć w ten sposób, że jak ona się odezwała, to z jej ust sypały się róże i drogie kamienie. 

Potem nad źródło wybrała się córka macochy, ale nie podała wróżce wody, bo jej się nie chciało. 

Spotkała ją za to kara. Z ust wychodziły jej węże i żmije. Dobrą sierotkę wygoniła macocha w świat. 

Ale spotkała ona księcia i została jego żoną. 

Przykład rozumienia interpretacyjnego baśni Wróżki

Opowiadanie „Wróżki” jest baśnią. Występują w niej cudowne, niespotykane w życiu postacie, przed-

mioty i zdarzenia, np.: wróżki, różdżka, czarodziejska przemiana wróżki w człowieka, wypadanie z ust 

kwiatów czy węży. Cały przebieg zdarzeń jest bajkowy, podobny do zdarzeń w bajce o Kopciuszku. 

Sierotka ciężko pracuje, macocha jest dla niej niedobra i niesprawiedliwa. Ale za pracowitość, dobroć 

i urodę spotyka biedną dziewczynę nagroda w postaci sypiących się z ust diamentów.

Przykład rozumienia krytycznego baśni Wróżki

Baśń „Wróżki” ma wszystkie typowe cechy baśni. Ma szczęśliwe zakończenie, występują w niej fan-

tastyczne postacie i zdarzenia oraz znany z innych baśni motyw sieroty nagradzanej za dobroć. Z jej 

treści wypływa pouczenie, że ludzie są źli i dobrzy, uprzejmi i nieuprzejmi. Jak byłam mała, mogłam 

słuchać bajek godzinami, ale teraz mi się nie podobają, bo nie jestem już dzieckiem. Wolę opowia-

dania o postaciach takich jak w rzeczywistości i o prawdopodobnych wydarzeniach. I myślę, że za 

dobroć i uprzejmość nie należy się od razu spodziewać nagrody. 

1 M. Nagajowa, Jak uczyć języka polskiego w klasach 4–6, WSiP, Warszawa 1995, s. 124–125.
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KARTA PRACY NR 2

Fragment tekstu Krzyżaków Henryka Sienkiewicza

Słuchając, podkreślcie niezrozumiałe wyrazy

– Mój ci jest! Mój ci jest!

– Do kasztelana! Do kasztelana! 

– Był stary, polski i słowiański obyczaj, mocny jak prawo, 

– Zbyszko ujrzawszy go (kasztelana) podniósł znów w górę Danusię – a on położył zgrzybiałą rękę 

na jej złotych włosach, chwilę ją trzymał – a potem skinął poważnie i dobrotliwie sędziwą głową. 

Zrozumiano ten znak… 

– A sędziwy kasztelan zwrócił się do księżny i rzekł: – Już też, miłościwa księżno, zrękowiny muszą 

być zaraz, bo ów obyczaj tak każe2.

2 H. Sienkiewicz, Krzyżacy, PIW, Warszawa 1988, t. I, s. 149.
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KARTA PRACY NR 3

Fragment tekstu Krzyżaków Henryka Sienkiewicza

– Mój ci jest! mój ci jest!

– Jej ci jest! – powtórzyły potężne głosy rycerzy. – Do kasztelana.

Odpowiedział im podobny do grzmotu krzyk ludu: „Do kasztelana! Do kasztelana” Spowiednik pod-

niósł oczy w górę, zmieszał się pisarz sądowy, kapitan i halabartnicy opuścili broń, albowiem wszy-

scy zrozumieli, co się stało.

Był stary, polski i słowiański obyczaj, mocny jak prawo, znany na Podhalu, w Krakowskiem, a nawet 

i w innych krajach, że gdy na prowadzonego na śmierć chłopca rzuciła niewinna dziewka zasłonę na 

znak, że chce za niego wyjść za mąż, tym samym zbawiała go od śmierci i kary.

Znali ów obyczaj rycerze, znali kmiecie, znał polski lud miejski – a słyszeli o  jego mocy i Niemcy, 

z dawniejszych czasów w grodach i miastach polskich zamieszkali. Stary Maćko aż zesłabł na ten 

widok ze wzruszenia, rycerze odsunąwszy wnet kuszników otoczyli Zbyszka i Danusię; wzruszony 

i rozradowany lud krzyczał coraz potężniej: „Do kasztelana! Do kasztelana! Tłumy ruszyły się nagle, 

na kształt olbrzymich wełn morskich. Kat i pomocnicy zbiegli co prędzej z pomostu. Uczyniło się za-

mieszanie. Dla wszystkich stało się jasnym, że gdyby Jaśko z Tęczyna chciał się teraz oprzeć uświę-

conemu obyczajowi, w mieście wszcząłby się groźny rozruch. Jakoż ława ludzka rzuciła się zaraz na 

rusztowanie. W mgnieniu oka ściągnięto sukno i rozerwano je w kawałki, potem belki i deski, ciąg- 

nięte silnymi rękoma lub rąbane toporami, poczęły uginać się, trzeszczeć, pękać – i w kilka pacierzy 

później na rynku nie zostało śladu z pomostu. A Zbyszko wciąż trzymając Danusię na ręku, wracał na 

zamek, ale tym razem jak prawdziwy zwycięzca-tryumfator. Naokół niego bowiem szli z radosnymi 

twarzami pierwsi rycerze Królestwa, a z boków, z przodu i z tyłu tłoczyły się tysiące kobiet, mężczyzn 

i dzieci krzycząc wniebogłosy, śpiewając, wyciągając ręce ku Danusi i sławiąc obojga męstwo i uro-

dę. […]. I Zbyszko, i Danusia stali się jakby ukochanymi dziećmi rycerzy, mieszczan i pospolitego tłu-

mu. Stary Maćko, którego wiedli wciąż pod ręce Florian z Korytnicy i Marcin z Wrocimowic, odchodził 

niemal od zmysłów z radości i zarazem ze zdumienia, że taki środek ratunku dla bratanka nawet mu 

do głowy nie przyszedł. Powała z Taczewa opowiadał wśród ogólnego wrzasku swym potężnym gło-

sem rycerzom, jako ów sposób wymyślili, a raczej przypomnieli na naradach z księżną Wojciech ze 

Skarbimierza, biegli w prawie pisanym i obyczajowym – rycerze zaś dziwili się jego prostocie, mówiąc 

między sobą, że chyba dlatego nikt inny o owym obyczaju nie pamiętał, iż w mieście przez Niemców 

zamieszkałym z dawna już nie był praktykowany. 
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Wszystko jednak zależało jeszcze od kasztelana. […]. Zbyszko ujrzawszy go podniósł w górę Danu-

się – a on położył zgrzybiałą rękę na jej złotych włosach, chwilę ją trzymał – a potem skinął poważnie 

i dobrotliwie sędziwą głową. Zrozumiano ten znak i aż mury zatrzęsły się od okrzyków. „Pomagaj 

ci Bóg!, żyj długo, sprawiedliwy panie! żyj i sądź nas!” – wołano ze wszystkich stron. Potem nowe 

okrzyki wzniosły się dla Danusi i Zbyszka, a w chwilę później oboje wszedłszy na krużganek padli do 

nóg dobrej księżnie Annie Danucie, której Zbyszko zawdzięczał życie, a ona obmyśliła z uczonymi 

sposób i nauczyła Danusię, co ma robić. 

– Niech żywie młoda para! – zawołał na widok klęczących Powała z Taczewa.

– Niech żywie! – powtórzyli wszyscy.

A sędziwy kasztelan zwrócił się do księżny i rzekł: 

– Już też, miłościwa księżno, zrękowiny muszą być zaraz, bo ów obyczaj tak każe.

– Zrękowiny uczynię zaraz – odpowiedziała z rozpromienioną twarzą dobra pani – ale pokładzin bez 

ojcowej woli Juranda ze Spychowa nie dopuszczę3.

3 H. Sienkiewicz, Krzyżacy, PIW, Warszawa 1988, t. I, s. 149–152.
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KARTA PRACY NR 4

Julian Tuwim, Cuda i dziwy4

Spadł kiedyś w lipcu 

Śnieżek niebieski, 

Szczekały ptaszki,

Ćwierkały pieski. 

Fruwały krówki 

Nad modrą łąką, 

Śpiewało z nieba 

Zielone słonko 

Gniazdka na kwiatach 

Wiły motylki. 

Trwało to wszystko 

Może dwie chwilki.

A zobaczyłem 

Ten świat uroczy, 

Gdy miałem właśnie 

Przymknięte oczy.

Gdym je otworzył, 

Wszystko się skryło 

I znów na świecie 

Jak przedtem było. 

Wszystko się pięknie

Dzieje i toczy… 

Lecz odtąd – często 

Przymykam oczy.

4 J. Tuwim, Cuda i dziwy, www. interklsa.pl/portal/dokumenty/kolorowe_strony/d6.htm (dostęp: 03.07.2019 r.).
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KARTA PRACY NR 5

Adam Mickiewicz, Powrót taty

„Pójdźcie, o dziatki, pójdźcie wszystkie razem 

Za miasto, pod słup na wzgórek, 

Tam przed cudownym klęknijcie obrazem, 

Pobożnie zmówcie paciórek.

Tato nie wraca; ranki i wieczory 

We łzach go czekam i trwodze;

Rozlały rzeki, pełne zwierza bory 

I pełno zbójców na drodze”.

Słysząc to dziatki biegą wszystkie razem, 

Za miasto, pod słup na wzgórek, 

Tam przed cudownym klękają obrazem 

I zaczynają paciórek.

Całują ziemię, potem: „W imię Ojca, 

Syna i Ducha świętego, 

Bądź pochwalona, przenajświętsza Trójca, 

Teraz i czasu wszelkiego”.

Potem: Ojcze nasz i Zdrowaś, i Wierzę, 

Dziesięcioro i koronki, 

A kiedy całe zmówili pacierze, 

Wyjmą książeczkę z kieszonki:

I litaniją do Najświętszej Matki 

Starszy brat śpiewa, a z bratem 

„Najświętsza Matko” – przyśpiewują dziatki, 

„Zmiłuj się, zmiłuj nad tatem!”

 

Wtem słychać turkot, wozy jadą drogą 

I wóz znajomy na przedzie; 

Skoczyły dzieci i krzyczą jak mogą: 

„Tato, ach, tato nasz jedzie!”

 Obaczył kupiec, łzy radośne leje, 

Z wozu na ziemię wylata; 

„Ha, jak się macie, co się u was dzieje? 

Czyście tęskniły do tata?
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Mama czy zdrowa? ciotunia? domowi? 

A ot rozynki w koszyku”. 

Ten sobie mówi, a ten sobie mówi, 

Pełno radości i krzyku.

„Ruszajcie – kupiec na sługi zawoła –

Ja z dziećmi pójdę ku miastu”. 

dzie... aż zbójcy obskoczą dokoła, 

A zbójców było dwunastu.

Brody ich długie, kręcone wąsiska, 

Wzrok dziki, suknia plugawa; 

Noże za pasem, miecz u boku błyska, 

W ręku ogromna buława.

Krzyknęły dziatki, do ojca przypadły, 

kulą się pod płaszcz na łonie; 

Truchleją sługi, struchlał pan wybladły, 

Drżące ku zbójcom wzniósł dłonie.

„Ach, bierzcie wozy, ach, bierzcie dostatek, 

Tylko puszczajcie nas zdrowo, 

Nie róbcie małych sierotami dziatek 

I młodej małżonki wdową”.

Nie słucha zgraja, ten już wóz wyprzęga, 

Zabiera konie, a drugi 

„Pieniędzy!” krzyczy i buławą sięga, 

Ów z mieczem wpada na sługi.

Wtem: „Stójcie, stójcie!” – krzyknie starszy zbójca 

I spędza bandę precz z drogi, 

A wypuściwszy i dzieci, i ojca,

„Idźcie, rzekł, dalej bez trwogi”.

Kupiec dziękuje, a zbójca odpowie: 

„Nie dziękuj, wyznam ci szczerze, 

Pierwszy bym pałkę strzaskał na twej głowie, 

Gdyby nie dziatek pacierze.

 Dziatki sprawiły, że uchodzisz cało, 

Darzą cię życiem i zdrowiem; 

Im więc podziękuj za to, co się stało, 

A jak się stało, opowiem.

 Z dawna już słysząc o przejeździe kupca, 

I ja, i moje kamraty, 

Tutaj za miastem, przy wzgórku u słupca 

Zasiadaliśmy na czaty.

Dzisiaj nadchodzę, patrzę między chrusty, 

Modlą się dziatki do Boga,

Słucham, z początku porwał mię śmiech pusty, 
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A potem litość i trwoga.

Słucham, ojczyste przyszły na myśl strony, 

Buława upadła z ręki; 

Ach! ja mam żonę, i u mojej żony 

Jest synek taki maleńki.

Kupcze! jedź w miasto, ja do lasu muszę; 

Wy, dziatki, na ten pagórek 

Biegajcie sobie, i za moję duszę 

Zmówcie też czasem paciorek”5.

5 A. Mickiewicz, Powrót taty, https://literat.ug.edu.pl/amwiersz/0012.htm (dostęp: 01.07. 2019 r.).
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KARTA PRACY NR 6

Adam Mickiewicz, Świtezianka6

Jakiż to chłopiec piękny i młody?

Jaka to obok dziewica?

Brzegami sinej Świtezi wody

Idą przy świetle księżyca.

 

Ona mu z kosza daje maliny,

A on jej kwiatki do wianka;

Pewnie kochankiem jest tej dziewczyny,

Pewnie to jego kochanka.

 

Każdą noc prawie, o jednej porze,

Pod tym się widzą modrzewiem.

Młody jest strzelcem w tutejszym borze,

Kto jest dziewczyna? – ja nie wiem.

 

Skąd przyszła? – darmo śledzić kto pragnie,

Gdzie uszła? – nikt jej nie zbada.

Jak mokry jaskier wschodzi na bagnie,

Jak ognik nocny przepada.

 

„Powiedz mi, piękna, luba dziewczyno,

Na co nam te tajemnice,

Jaką przybiegłaś do mnie drożyną?

Gdzie dom twój, gdzie są rodzice?

 

Minęło lato, zżółkniały liścia

I dżdżysta nadchodzi pora,

Zawsze mam czekać twojego przyjścia

Na dzikich brzegach jeziora?

 

Zawszeż po kniejach jak sarna płocha,

Jak upiór błądzisz w noc ciemną?

6 A. Mickiewicz, Świtezianka, https://literat.ug.edu..pl/amwiersz/0010.htm (dostęp: 02.07.2019 r.).
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Zostań się lepiej z tym, kto cię kocha,

Zostań się, o luba! ze mną.

 

Chateczka moja stąd niedaleka

Pośrodku gęstej leszczyny;

Jest tam dostatkiem owoców, mleka,

Jest tam dostatkiem źwierzyny”.

 

„Stój, stój – odpowie – hardy młokosie,

Pomnę, co ojciec rzekł stary:

Słowicze wdzięki w mężczyzny głosie,

A w sercu lisie zamiary.

 

Więcej się waszej obłudy boję,

Niż w zmienne ufam zapały,

Może bym prośby przyjęła twoje;

Ale czy będziesz mnie stały?”

 

Chłopiec przyklęknął, chwycił w dłoń piasku,

Piekielne wzywał potęgi,

Klął się przy świętym księżyca blasku,

Lecz czy dochowa przysięgi?

 

„Dochowaj, strzelcze, to moja rada:

Bo kto przysięgę naruszy,

Ach, biada jemu, za życia biada!

I biada jego złej duszy!”

 

To mówiąc dziewka więcej nie czeka,

Wieniec włożyła na skronie

I pożegnawszy strzelca z daleka,

Na zwykłe uchodzi błonie.

 

Próżno się za nią strzelec pomyka,

Rączym wybiegom nie sprostał,

Znikła jak lekki powiew wietrzyka,

A on sam jeden pozostał.

 

Sam został, dziką powraca drogą,

Ziemia uchyla się grząska,

Cisza wokoło, tylko pod nogą

Zwiędła szeleszcze gałązka.

 

Idzie nad wodą, błędny krok niesie,

Błędnymi strzela oczyma;
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Wtem wiatr zaszumiał po gęstym lesie,

Woda się burzy i wzdyma.

 

Burzy się, wzdyma, pękają tonie,

O niesłychane zjawiska!

Ponad srebrzyste Świtezi błonie

Dziewicza piękność wytryska.

 

Jej twarz jak róży bladej zawoje,

Skropione jutrzenki łezką;

Jako mgła lekka, tak lekkie stroje

Obwiały postać niebieską.

 

„Chłopcze mój piękny, chłopcze mój młody –

Zanuci czule dziewica –

Po co wokoło Świteziu wody

Błądzisz przy świetle księżyca?

 

Po co żałujesz dzikiej wietrznicy,

Która cię zwabia w te knieje:

Zawraca głowę, rzuca w tęsknicy

I może jeszcze się śmieje?

 

Daj się namówić czułym wyrazem,

Porzuć wzdychania i żale,

Do mnie tu, do mnie, tu będziem razem

Po wodnym pląsać krysztale.

 

Czy zechcesz niby jaskółka chybka

Oblicze tylko wód muskać,

Czy zdrów jak rybka, wesół jak rybka,

Cały dzień ze mną się pluskać.

 

A na noc w łożu srebrnej topieli

Pod namiotami źwierciadeł,

Na miękkiej wodnych lilijek bieli.

Śród boskich usnąć widziadeł”.

 

Wtem z zasłon błysną piersi łabędzie,

Strzelec w ziemię patrzy skromnie,

Dziewica w lekkim zbliża się pędzie

I „Do mnie, woła, pójdź do mnie”.

 

I na wiatr lotne rzuciwszy stopy,

Jak tęcza śmiga w krąg wielki,
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To znowu siekąc wodne zatopy,

Srebrnymi pryska kropelki.

 

Podbiega strzelec i staje w biegu,

I chciałby skoczyć, i nie chce;

Wtem modra fala, prysnąwszy z brzegu,

Z lekka mu w stopy załechce.

 

I tak go łechce, i tak go znęca,

Tak się w nim serce rozpływa,

Jak gdy tajemnie rękę młodzieńca

Ściśnie kochanka wstydliwa.

 

Zapomniał strzelec o swej dziewczynie, 

przysięgą pogardził świętą,

Na zgubę oślep bieży w głębinie,

Nową zwabiony ponętą.

 

Bieży i patrzy, patrzy i bieży;

Niesie go wodne przestworze,

Już z dala suchych odbiegł wybrzeży,

Na średnim igra jeziorze.

 

I już dłoń śnieżną w swej ciśnie dłoni,

W pięknych licach topi oczy,

Ustami usta różane goni

I skoczne okręgi toczy.

 

Wtem wietrzyk świsnął, obłoczek pryska,

Co ją w łudzącym krył blasku;

Poznaje strzelec dziewczynę z bliska,

Ach, to dziewczyna spod lasku!

 

„A gdzie przysięga? gdzie moja rada?

Wszak kto przysięgę naruszy,

Ach, biada jemu, za życia biada!

I biada jego złej duszy!

 

Nie tobie igrać przez srebrne tonie

Lub nurkiem pluskać w głąb jasną;

Surowa ziemia ciało pochłonie,

Oczy twe żwirem zagasną.

 

A dusza przy tym świadomym drzewie

Niech lat doczeka tysiąca,
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Wiecznie piekielne cierpiąc żarzewie

Nie ma czym zgasić gorąca”.

 

Słyszy to strzelec, błędny krok niesie,

Błędnymi rzuca oczyma;

A wicher szumi po gęstym lesie,

Woda się burzy i wzdyma.

 

Burzy się, wzdyma i wre aż do dna, 

Kręconym nurtem pochwyca,

Roztwiera paszczę otchłań podwodna,

Ginie z młodzieńcem dziewica.

 

Woda się dotąd burzy i pieni,

Dotąd przy świetle księżyca

Snuje się para znikomych cieni;

Jest to z młodzieńcem dziewica.

Ona po srebrnym pląsa jeziorze,

On pod tym jęczy modrzewiem.

Kto jest młodzieniec? – strzelcem był w borze.

A kto dziewczyna? – ja nie wiem.
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KARTA PRACY NR 7

Pracując w grupach, dokonajcie analizy utworu zgodnie z podanymi zagadnieniami:

a) czas i miejsce akcji 

b) przestrzeń w utworze

c) bohaterowie

d) temat utworu

e) świat realistyczny

f) świat fantastyczny 

Po wykonaniu zadania, przedstawiciele grup przedstawiają wyniki pracy. 
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KARTA PRACY NR 8

Odpowiedz pisemnie na pytania:

a) Kim jesteś? (w roli)

b) Co teraz robisz? (w roli)

c) Co czujesz?

d) Dlaczego tak się zachowujesz i czujesz?

e) Skąd wiesz, że tak trzeba się zachować?

f) Jaka jest Twoja filozofia życia? (w związku z tą rolą) 

g) Co jest dla ciebie najważniejsze? (w związku z rolą)

Po wykonaniu ćwiczenia, uczniowie w roli czytają odpowiedzi, pozostali uważnie słuchają.



20 Metodyka nauczania języka polskiego i konspekty zajęć w klasach IV–VIII

KARTA PRACY NR 9

Cytaty z książki Pan Tadeusz Adama Mickiewicza, Koncert Jankiela7

Pracując w grupach, wylosujcie 2–3 cytaty i odczytajcie ich znaczenie.

Jankiel przez cała zimę nie wiedzieć gdzie bawił, 

Teraz się nagle z głównym sztabem wojska zjawił.

on [Jankiel] patrzy z rozkoszą

I z dumą; Jak weteran w służbę powołany,

Gdy wnuki ciężki jego miecz ciągną ze ściany, 

Dziad śmieje się, choć miecza dawno nie miał w dłoni,

Lecz uczuł, że dłoń jeszcze nie zawiedzie broni. 

Brzmi Polonez Trzeciego Maja! – Skoczne dźwięki

Radością oddychają, radością słuch poją,

[…] starców myśli z dźwiękiem w przeszłość się uniosły, 

W owe lata szczęśliwe, gdy senat i posły

Po dniu Trzeciego Maja, w Ratuszowej Sali 

Zgodzonego z narodem króla fetowali;

Gdy przy tańcu śpiewano: „Wiwat Król kochany!

Wiwat Sejm, wiwat Naród, wiwat wszystkie stany!”.

Mistrz coraz takty i tony natęża, 

A wtem puścił fałszywy akord jak syk węża,

Jak zgrzyt żelaza po szkle – przejął wszystkich dreszczem

I wesołość pomieszał przeczuciem złowieszczym.

[…] coraz głośniej targając akord rozdąsany, przeciwko zgodzie tonów skon federowany;

Aż Klucznik pojął mistrza, zakrył ręką lica 

I krzyknął: Znam ! znam głos ten ! To jest Targowica.

Słychać tysiące coraz głośniejszych hałasów,

Takt marszu, wojna, atak, szturm, słychać wystrzały

Jęk dzieci, płacze matek. […] Rzeź Pragi

7 A. Mickiewicz, Pan Tadeusz, Koncert Jankiela Wydawnictwo „Jaworski”, Warszawa 1999, s. 416–421.
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Lecz strun coraz przybywa, już rozpierzchłe tony

Łączą się i akordów wiążą legiony.

I z trąb znana piosenka ku niebu wionęła, 

Marsz Tryumfalny: Jeszcze Polska nie zginęła!

Marsz Dąbrowski do Polski! – i wszyscy klasnęli,

I wszyscy: „Marsz Dąbrowski” chórem okrzyknęli.

A gdy na Dąbrowskiego starzec oczy zwrócił, 

Zakrył rękami, spod rąk łez potok się rzucił:

„Jenerale, rzekł, Ciebie długo Litwa nasza 

Czekała długo, jak my Żydzi – Mesyjasza, 

Ciebie prorokowali dawno między ludem

Śpiewali, Ciebie niebo obwieściło cudem, 

Żyj i wojuj, o., Ty nasz! … Mówiąc ciągle szlochał, 

Żyd poczciwy Ojczyznę jako Polak kochał!

Dąbrowski mu podawał rękę i dziękował, 

On, czapkę zdjąwszy, wodza rękę ucałował.
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KARTA PRACY NR 10

„Koncert Jankiela”, fragment Pana Tadeusza Adama Mickiewicza8

Było cymbalistów wielu, 

Ale żaden z nich nie śmiał zagrać przy Jankielu 

(Jankiel przez całą zimę nie wiedzieć gdzie bawił, 

Teraz się nagle z głównym sztabem wojska zjawił); 

Wiedzą wszyscy, że mu nikt na tym instrumencie 

Nie wyrówna w biegłości, w guście i talencie.

Proszą, ażeby zagrał, podają cymbały; 

Żyd wzbrania się, powiada, że ręce zgrubiały, 

Odwykł od grania, nie śmie i panów się wstydzi; 

Kłaniając się umyka. Gdy to Zosia widzi, 

Podbiega i na białej podaje mu dłoni

Drążki, którymi zwykle mistrz we struny dzwoni;

Drugą rączką po siwej brodzie starca głaska 

I dygając: „Jankielu – mówi – jeśli łaska!

Wszak to me zaręczyny: zagrajże Jankielu!

Wszak nie raz przyrzekałeś grać na mym weselu?”

Jankiel niezmiernie Zosię lubił: kiwnął brodą 

Na znak, że nie odmawia; więc go w środek wiodą, 

Podają krzesło, usiadł, cymbały przynoszą, 

Kładą mu na kolanach. On patrzy z rozkoszą

I z dumą: jak weteran w służbę powołany,

Gdy wnuki ciężki jego miecz ciągną ze ściany, 

Dziad śmieje się, choć miecza dawno nie miał w dłoni,

Lecz uczuł, że dłoń jeszcze nie zawiedzie broni.

Tymczasem dwaj uczniowie przy cymbałach klęczą, 

Stroją na nowo struny i próbując, brzęczą;

Jankiel z przymrużonymi na poły oczyma 

Milczy i nieruchome drążki w palcach trzyma.

Spuścił je. Zrazu bijąc taktem tryumfalnym, 

Potem gęściej siekł struny jak deszczem nawalnym:

Dziwią się wszyscy. Lecz to była tylko proba;

8 Adam Mickiewicz, Pan Tadeusz, Koncert Jankiela, fragment, Wydawnictwo „Jaworski”, Warszawa 1999, s. 416–421.
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Bo wnet przerwał i w górę podniósł drążki oba.

Znów gra. Już drżą drążki, tak lekkimi ruchy, 

Jak gdyby zadzwoniło w strunę skrzydło muchy, 

Wydając ciche, ledwie słyszalne brzęczenia. 

Mistrz zawsze patrzył w niebo czekając natchnienia. 

Spójrzał z góry, instrument dumnym okiem zmierzył,

Wzniósł ręce, spuścił razem, w dwa drążki uderzył: 

Zdumieli się słuchacze. 

Razem ze strun wiela 

Buchnął dźwięk, jakby cała janczarska kapela

Ozwała się z dzwonkami, z zelami, z bębenki: 

Brzmi Polonez Trzeciego Maja! – Skoczne dźwięki 

Radością oddychają, radością słuch poją; 

Dziewki chcą tańczyć, chłopcy w miejscu nie dostoją –

Lecz starców myśli z dźwiękiem w przeszłość się uniosły,

W owe lata szczęśliwe, gdy senat i posły, 

Po dniu Trzeciego Maja, w ratuszowej sali, 

Zgodzonego z narodem króla fetowali,

Gdy przy tańcu śpiewano: Wiwat król kochany!

Wiwat Sejm, wiwat Naród, wiwat wszystkie Stany!

Mistrz coraz takty nagli i tony natęża;

A wtem puścił fałszywy akord jak syk węża, 

Jak zgrzyt żelaza po szkle: przejął wszystkich dreszczem 

I wesołość pomięszał przeczuciem złowieszczem. 

Zasmuceni, strwożeni, słuchacze zwątpili,

Czy instrument niestrojny? czy się muzyk myli? 

Nie zmylił się mistrz taki! On umyślnie trąca 

Wciąż tę zdradziecką strunę, melodyję zmąca, 

Coraz głośniej targając akord rozdąsany, 

Przeciwko zgodzie tonów skonfederowany:

Aż Klucznik pojął mistrza, zakrył ręką lica 

I krzyknął: „Znam! znam głos ten! to jest Targowica!”

I wnet pękła ze świstem struna złowróżąca; 

Muzyk bieży do prymów, urywa takt, zmaca, 

Porzuca prymy, bieży z drążkami do basów,

Słychać tysiące coraz głośniejszych hałasów;

Takt marszu, wojna, atak, szturm; słychać wystrzały, 

Jęk dzieci, płacze matek. – Tak mistrz doskonały

Wydał okropność szturmu, że wieśniaczki drżały,

Przypominając sobie ze łzami boleści

Rzeź Pragi, którą znały z pieśni i z powieści,

Rade, że mistrz na koniec strunami wszystkiemi
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Zagrzmiał, i głosy zdusił, jakby wbił do ziemi. 

Ledwie słuchacze mieli czas wyjść z zadziwienia, 

Znowu muzyka inna – znów zrazu brzęczenia 

Lekkie i ciche; kilka cienkich strunek jęczy,

Jak kilka much, gdy z siatki wyrwą się pajęczej.

Lecz strun coraz przybywa: Już rozpierzchłe tony

Łączą się i akordów wiążą legijony,

I już w takt postępują zgodzonymi dźwięki, 

Tworząc nutę żałośną tej sławnej piosenki:

O żołnierzu, tułaczu, który borem, lasem 

Idzie, z biedy i z głodu przymierając czasem,

Na koniec pada u nóg konika wiernego,

A konik nogą grzebie mogiłę dla niego.

Piosenka stara, wojsku polskiemu tak miła!

Poznali ją żołnierze; wiara się skupiła

Wkoło mistrza; słuchają, wspominają sobie,

Ów czas okropny, kiedy na Ojczyzny grobie

Zanucili tę piosnkę i poszli w kraj świata;

Przywodzą na myśl długie swej wędrówki lata,

Po lądach, morzach, piaskach gorących i mrozie,

Pośrodku obcych ludów, gdzie często w obozie

Cieszył ich i rozrzewniał ten śpiew narodowy.

Tak rozmyślając smutnie pochylili głowy.

Ale je wnet podnieśli, bo mistrz tony wznosi,

Natęża, takty zmienia: coś innego głosi.

I znowu spójrzał z góry, okiem struny zmierzył,

Złączył ręce, oburącz w dwa drążki uderzył:

Uderzenie tak sztuczne, tak było potężne,

Że struny zadzwoniły jak trąby mosiężne 

I z trąb znana piosenka ku niebu wionęła,

Marsz tryumfalny: Jeszcze Polska nie zginęła!

Marsz Dąbrowski do Polski! – I wszyscy klasnęli,

I wszyscy „Marsz Dąbrowski!” chórem okrzyknęli.

Muzyk, jakby sam swojej dziwił się piosence,

Upuścił drążki z palców, podniósł w górę ręce; 

Czapka lisia spadła mu z głowy na ramiona,

Powiewała poważnie broda podniesiona,

Na jagodach miał kręgi dziwnego rumieńca, 

We wzroku ducha pełnym błyszczał żar młodzieńca, 

Aż gdy na Dąbrowskiego starzec oczy zwrócił, 

Zakrył rękami, spod rąk łez potok się rzucił: 

„Jenerale – rzekł – ciebie długo Litwa nasza 

Czekała – długo, jak my Żydzi Mesyjasza… 
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Ciebie prorokowali dawno między ludem

Śpiewaki, ciebie niebo obwieściło cudem,

Żyj i wojuj, o ty nasz!…” Mówiąc, ciągle szlochał, 

Żyd poczciwy Ojczyznę jako Polak kochał! 

Dąbrowski mu podawał rękę i dziękował, 

On, czapkę zdjąwszy, wodza rękę ucałował.
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KARTA PRACY NR 11

Wisława Szymborska, Niektórzy lubią poezję9

Niektórzy czyli nie wszyscy. 

Nawet nie większość wszystkich ale mniejszość.

Nie licząc szkół, gdzie się musi, 

i samych poetów, 

będzie tych osób chyba dwie na tysiąc.

Lubią 

ale lubi się także rosół z makaronem, 

lubi się komplementy i kolor niebieski, 

lubi się stary szalik, 

lubi się stawiać na swoim, 

lubi się głaskać psa. 

Poezję 

Tylko co to takiego poezja. 

Niejedna chwiejna odpowiedź 

na to pytanie już padła. 

A ja nie wiem i nie wiem i trzymam się tego 

Jak zbawiennej poręczy.

9 W. Szymborska, Niektórzy lubią poezję https://poezja/org/Szymborska_Wiesława/107/Niektórzy_lubią_poezję (dostęp: 
02.07.2019 r.).
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KARTA PRACY NR 12

Cytaty z powieści Syzyfowe prace, Lekcja języka polskiego10

Przeczytajcie w grupie po kilka cytatów z powieści i odpowiedzcie na pytanie: Jaką rolę odegrał Ber-

nard Zygier w klerykowskim gimnazjum? Zapiszcie wnioski i przedstawcie na forum klasy.

Nikt z klerykowian nie miał wiadomości autentycznych, za co właściwie Sieger był ze stolicy raz na 

zawsze wypędzony, a do Klerykowa przyjęty. Chodziły tylko niezdecydowane pogłoski, że to „pta-

szek”.

Z czasem dopiero jeden z ósmoklasistów […] oświetlił nieco sprawę, rozgłaszając, że tajemniczy 

przybysz wyrzucony został za niebłagonadiożnost.

W nowej szkole Sieger natychmiast otoczony został szczególniejszą opieką.

Mieszkał sam jeden u pana Kostriulewa i poza murami szkoły, nie miał prawa stykać się z kolegami.

Codziennie ktoś upoważniony, a więc pan Majewski, inspektor, dyrektor, Mieszoczkin – rewidował 

jego tornister.

Głowacze klasy siódmej już po kilku lekcjach spostrzegli, że Sieger wszystko „kapuje”. Robił przy-

kłady matematyczne niezbyt lotnie, ale bystro, tłumaczył „rozmowy tuskulańskie” Cycerona, […] był 

to dobry uczeń.

Nie tylko czytał Bucklea i Drapera, ale posłyszeli z ust jego pytanie o dzieła, jakich ani oko klerykow-

skie nie widziało, ani ucho nie słyszało.

Pewne trudności miał Sieger z uczęszczaniem na lekcje języka polskiego. Zrazu władza wzbraniała 

mu wstępu na wykłady prof. Sztettera i dopiero po upływie miesiąca dała mu swe zezwolenie.

Zygier – rzekł nowy uczeń”. Nauczyciel zaczął szukać familii w spisie abecadłowym pod literą „Z” 

– i nie znalazł. – Mówisz pan – Zygier?. Tak. W papierach i w metryce stało: Sieger, jak pisał mój 

dziad i ojciec, dlatego prawdopodobnie zanotowano pod „S”. Ja nazywam się Bernard Zygier”. [...] 

Nauczyciel spojrzał na nowego ucznia i smutne oczy jego zajaśniały przez chwilę nikłym promycz-

kiem wesela.

10 S. Żeromski, Syzyfowe prace, Wydawnictwo Polskapresse, Warszawa 2006, s. 108–115.
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Chcesz pan uczęszczać na lekcje języka polskiego? – Rozumie się! Przecież to nasz język ojczysty… 

Sztetter obejrzał szybkim lotem drzwi oszklone, tego ucznia, dziennik i poruszył wargami, jakby mó-

wił jakieś słowo, czego przecie nikt nie dosłyszał. Po chwili rzekł: – No …czytaj pan.

Mam panu postawić stopień. Ale jaki? […] Ja nie mam tu…na to…stopnia, panie Zygier…

Czytaliśmy utwory wieku złotego dosyć pobieżnie, za to romantyków szczegółowo. – Któż to my? 

– My sami. Cóż pan czytałeś Mickiewicza? – Czy ja wiem Trzecia część „Dziadów”, Improwizacja, 

Pan Tadeusz, Księgi pielgrzymstwa …”. A cóż wiesz o Mickiewiczu? Uczeń wyraźnie, jasno i bardzo 

szczegółowo opisał w języku rosyjskim młodość poety, związek Promienistych, Filomatów i Filaretów 

aresztowania, uwiezienie i deportację.

Umiesz pan coś na pamięć? […] Nam strzelać nie kazano. Wstąpiłem na działo. Usłyszawszy te 

wyrazy, Sztetter zerwał się na równe nogi i zaczął machać rękami, ale Zygier nie umilkł. […] W klasie 

stałą się cisza. Wszystkie oczy skierowały się na wypowiadającego „wiersze polskie.

Nauczyciel syknął i zaczął wstrząsać głową. Wtedy „Figa” Walecki wyszedł z  ławki, zbliżył się do 

drzwi, wspiął na palce i spoglądając uważnie na korytarz, machnął ręką na Zygiera, żeby gadał dalej.

Borowicz zamknął oczy. Znalazł już wszystko. To ten sam żołnierz, o którym mówił mu przed laty 

strzelec Noga na pagórku pod lasem. […] Serce Marcina szarpnęło się nagle, jakby chciało wydrzeć 

się z piersi, ciałem jego potrząsało wewnętrzne łkanie, ścisnął mocno zęby, żeby z krzykiem nie szlo-

chać. Zdawało mu się, że nie wytrzyma, że skona z żalu.

Sztetter siedział na swym miejscu wyprostowany. Powieki jego były jak zwykle przymknięte, tylko 

teraz kiedy niekiedy wymykała się spod nich łza i płynęła po bladej twarzy. 
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KARTA PRACY NR 13

Odpowiedz na pytania:

• Kim jest podmiot liryczny?

• Kiedy powstał wiersz?

• Jaki okres historyczny przedstawiony jest w wierszu?

• Kogo podmiot liryczny oskarża?

• Dlaczego oskarża? 

• Jakie ma propozycje dla zbrodniarza? 

• Do jakiej liryki można zaliczyć wiersz?

• Jaka jest rola poety w społeczeństwie?

• Czy człowiek ma prawo do wolności? Dlaczego? Uzasadnij.
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KARTA PRACY NR 14

Czesław Miłosz, Który skrzywdziłeś11

Który skrzywdziłeś człowieka prostego

Śmiechem nad krzywdą jego wybuchając,

Gromadę błaznów koło siebie mając

Na pomieszanie dobrego i złego,

Choćby przed tobą wszyscy się skłonili

Cnotę i mądrość tobie przypisując,

Złote medale na twoją cześć kując,

Radzi że jeszcze jeden dzień przeżyli,

Nie bądź bezpieczny. Poeta pamięta

Możesz go zabić – narodzi się nowy.

Spisane będą czyny i rozmowy.

Lepszy dla ciebie byłby świt zimowy

I sznur i gałąź pod ciężarem zgięta.

11 Cz. Miłosz, Który skrzywdziłeś, https://www.milosz.pl/przeczytaj.poezja/25/ktory-skrzywdziles (dostęp: 02.07.2019 r.).
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KARTA PRACY NR 15

Katarzyna Bocheńska-Włostowska, Marzenia czarnej owieczki (fragment)12

Czarna owieczka siedziała sobie na hali, skubała zieloną trawkę, piła zimną wodę ze strumyka, pa-

trzyła na wysokie wierchy, patrzyła na zielone smreki i… marzyła.

Marzyła o tym, aby zostać księżniczką. […] pragnęła chodzić w pięknych sukniach, mieszkać w pała-

cu, spacerować po dworskich ogrodach, jadać wiktuały, o jakich teraz tylko śnic mogła. […] Widziała 

siebie tańczącą na balu, słyszała jak goście i dworzanie szepcą o niej z zachwytem. […] chciałabym 

paradować w przecudnych strojach, być urodziwą, mieć dużo służby, spać na 10 materacach niczym 

księżniczka na ziarnku grochu i być adorowana przez rycerzy. Zamknij oczy baco i wyobraź sobie 

mnie w pięknej sukni, srebrnych trzewiczkach, z długimi jasnymi warkoczami zaplecionymi wokół 

głowy. Prawda, że byłabym niepowtarzalnej urody księżniczką?

12 K. Bocheńska-Włostowska, Marzenia czarnej owieczki, Wydawnictwo Pedagogium – Wyższa Szkoła Nauk Społecznych, 
Warszawa 2018, s. 6.
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KARTA PRACY NR 16

Katarzyna Bocheńska-Włostowska, Marzenia czarnej owieczki (fragment)13

Ale owieczko, tak po prawdzie bycie księżniczką takie wcale cudowne nie jest. – Nie jest? Zdziwiła 

się owieczka. No, chyba nie jest. Opowiem ci pewną historię o samotnej małej księżniczce. 

Owieczka usadowiła się wygodnie i oddała słuchaniu. Bo trzeba wam wiedzieć, że baca miał talent 

do bajania. 

Opowieść bacy „Dawno, dawno temu, kiedy nikt nie znał jeszcze ani tych cudacznych komputerów, 

ani telefonów mniejszych od dłoni, co to wszędzie dzwonią, i w kościele, i w szałasie juhasów, żyła 

sobie mała księżniczka imieniem Estera. Nie wiem, czy wiesz, ale każde imię coś znaczy. Estera to 

gwiazda. Imię dla księżniczki wybrała jej babka, uchodząca w księstwie za osobę bardzo mądrą ale 

i surową. Stara księżna, nadając jej imię, chciała, aby świeciła przykładem, mądrością niczym gwiaz-

da na niebie. 

Estera nie miała rodzeństwa. Otaczali ją sami dorośli. Nawet Stańczyk mimo tego że był niewielkie-

go wzrostu, liczył sobie ponad 50 lat. Z dziećmi służby i dworzan zabraniano się Esterze bawić. Nie 

biegała więc z nimi po dziedzińcu zamku, nie bawiła się w chowanego na poddaszu. W tym czasie, 

kiedy jej rówieśnicy beztrosko korzystali z dzieciństwa, Estera pod okiem guwernerów sprowadzo-

nych z Włoch, poznawała arkana czytania, pisania, dobrego wychowania czy matematyki.

Ponadto księżniczka, nieprzymuszana przez nikogo, kilka godzin dziennie spędzała samotnie w bi-

bliotece. […] Księżniczka szybko nauczyła się czytać. Jako 5-letnia dziewczynka czytała więc księgi 

zgromadzone w bibliotece. […] …od czasu do czasu ze starą księżną odbywała podróże po księ-

stwie. Babka Estery doglądała systematycznie swoich poddanych. Ich los bowiem leżał jej na sercu. 

W ten sposób mała księżniczka stykała się z problemami prostych ludzi. Pewnego wieczoru, kiedy 

nie mogła zasnąć, zakradła się do biblioteki. Wyciągnęła książkę. […] To była dziwna książka. Miałą 

rysunki robione piórkiem i wiele skreśleń. […] w Pewnym momencie zauważyła, że w książce ukryty 

jest list. Zaadresowany: „Do mojego przyjaciela”: 

Drogi Przyjacielu, 

Trzymasz w  ręku mój pamiętnik. Zawarłem w  nim moje przemyślenia i  przeżycia. Nie wiem, kim 

jesteś, ale liczę na to, żeś człek uczciwy i roztropny. A skoro czytasz książki to na dodatek jesteś 

mądry. Nie wiem, czego szukasz w księgach. Ale na pewno jest to coś wyjątkowego. Przeczytaj 

13 Tamże, s. 12, 14, 16.
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ten pamiętnik dokładnie. Sięgaj do niego zawsze wtedy, kiedy będziesz chciał zrozumieć to, co się 

da rozumem ogarnąć i zawsze wtedy, kiedy będziesz musiał zaakceptować to, czego wytłumaczyć 

i ogarnąć na ludzki sposób się nie da. 

A kiedy przyjdzie czas, przekaż te notatki następnej osobie. Rozpoznasz tę osobę bez trudu. Mój 

Przyjacielu, pamiętaj, tylko wielkie rzeczy tworzy się w samotności i ciszy. 

Książę Aleksander

– […] Wiesz baco, do dzisiaj myślałam, że bycie księżniczką to tylko przyjemności i rozrywki.

A to coś więcej. Nie liczy się blichtr. 

Owieczka westchnęła. 

– No, chodź moja czarna owieczko, czas dołączyć do stada. Ale co ci powiem, to ci powiem, ty jesteś 

moja księżniczką w stadzie. Taka sama a inna.
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KARTA PRACY NR 17

Jan Twardowski, Do albumu14

Nie czekaj na wzajemność

telefon i róże

gdy ciebie nie chcą

nie piszcz nie szlochaj 

najważniejsze przecież że ty kogoś kochasz 

czy wiesz

że łzy się śmieją kiedy są za duże

14 J. Twardowski, Do albumu, [w:] Elementarz księdza Twardowskiego dla najmłodszego, średniego i starszego, Wydawnic-
two Literackie, Kraków 2006, s. 54.
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KARTA PRACY NR 18

Jan Twardowski, O szczęściu15

Jakie to szczęście mieć rodziców, 

mamusię, tatusia, babcię i ciotek tak wiele, 

że nie zmieściłyby się w kościele.

Jakie to szczęście, kiedy się nowe dziecko urodzi! 

Rodzina ma wtedy o dwie nóżki więcej, o dwie rączki

o jeden brzuszek.

Dziadek pierwszy i dziadek drugi klaszczą w ręce, że jest o jedno dziecko więcej.

Kiedy jest duża rodzina, to jest kogo kochać. 

I ciocię piątą, i siódmą, 

Nawet taką okropną, którą kochać trudno.

15 J. Twardowski, O szczęściu, [w:] Waldemar Smaszcz, „Serce nie do wiary”. O księdzu Janie Twardowskim i jego wierszach, 
Instytut Wydawniczy „Erica”, Warszawa 2013, s. 69.
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KARTA PRACY NR 19

Fragment kazania Piotra Skargi, Choroby Rzeczypospolitej16

Przeczytajcie tekst i zapiszcie wnioski, czy wasze rozważania o miłości do ojczyzny są podobne do 

rozważań Autora

Byście domowe niemocy tego królestwa zleczyli, łacniejsza by obrona naleźć się mogła. Ale jako się 

chory bronić ma, który sam na nogach swoich nie stoi? Leczcież pierwej tę chorą swoje matkę, tę 

miłą ojczyznę i Rzeczpospolitą swoje. A jeśliście ostrożni i mądrzy lekarze, najdziecie sześć szkodli-

wych chorób jej, które jej bliską śmierć (obroń Boże) ukazują, a jako złe pulsy, źle jej tuszą. Pierwsza 

jest – nieżyczliwość ludzka ku Rzeczypospolitej i chciwość domowego łakomstwa. Druga – niezgody 

i roztyrki sąsiedzkie. Trzecia – naruszenie religiej katolickiej i przysada heretyckiej zarazy. Czwarta – 

dostojności królewskiej i władzej osłabienie. Piąta – prawa niesprawiedliwe. Szósta – grzechy i złości 

jawne, które się przeciw Panu Bogu podniosły i pomsty od niego wołają. Mówmy dziś za pomocą 

Bożą o tej pierwszej chorobie Rzeczypospolitej.

16 P. Skarga, Choroby Rzeczypospolitej, [w:] O miłości ku ojczyźnie, https://literat.uge.edu.pl/skarga/0002.htm (data dostępu: 
02.07.2019).
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KARTA PRACY NR 20

Fragmenty kazań17

Dokonajcie analizy tekstu, wyciągnijcie wnioski

Miłość rodzi zgodę. Zgoda bez miłości być nie może. Im szersza miłość, tym lepsza. Im szersza 

zgoda, tym lepsza. 

Dwoje przedniejsze rozkazania, umierając Pan Jezus, Bóg i Pan nasz, zostawić nam swoim testa-

mentem raczył. Jedno, abyśmy się spólnie miłowali; drugie, abyśmy pokój między sobą i zgodę świę-

tą zachowali. Jedno z drugiego pochodzi i płynie: miłość rodzi zgodę, a bez zgody miłość być nie 

może. Miłość ku bliźnim, im jest szersza, tym jest lepsza. Dobrze miłować sąsiada; lepiej wszytkie, 

którzy w mieście jednym są, a pogotowiu jeszcze lepiej wszytkie obywatele królestwa tego, gdy im 

dobrego co czynim abo dla nich co cierpim. Także dobra zgoda i pokój między pospolitym ludem, 

ale lepsza między pany, którzy ludźmi rządzą abo o nich radzą, a nalepsza między królmi, którzy 

wszytkiemu światu pokój zgodą swoją przynoszą. Do tej szerokiej i przestronej miłości przywodzić 

się macie, Przezacni Panowie, którzyście tu na to się zjechali, abyście o tym myślili i radzili, jakoby lud 

wszytek nie ginął, a wasza ku Rzeczypospolitej miłość gorąca i szczera pokazać się mogła. 

17 P. Skarga, Choroby Rzeczypospolitej, [w:] Miłość rodzi zgodę, https://literat.uge.edu.pl/skarga/0002.htm (data dostępu: 
02.07.2019). 
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KARTA PRACY NR 21

Fragmenty kazań18

Dokonajcie analizy tekstu, wyciągnijcie wnioski

Dobrodziejstwa matki naszej ojczyzny

Jako namilejszej matki swej miłować i onej czcić nie macie, która was urodziła i wychowała, nadała, 

wyniosła? Bóg matkę czcić rozkazał. Przeklęty, kto zasmuca matkę swoje. A która jest pierwsza i za-

służeńsza matka jako ojczyzna, od której imię macie i wszytko, co macie, od niej jest? Która gniaz-

dem jest matek wszytkich i powinowactw wszytkich, i komorą dóbr waszych Komora dóbr naszych – 

ojczyzna, wszytkich, Jeruzalem, matka nasza – mówi Apostoł – nad wszytki matki czci i szanowania 

godna. Galat. 4 [26]. Rozmyślcie, jakie od tej matki, od Korony i Rzeczypospolitej tej, dobrodziejstwa 

i upominki macie. 

18 P. Skarga, Choroby Rzeczypospolitej, [w:] Dobrodziejstwa matki naszej ojczyzny, https://literat.uge.edu.pl/skarga/0002.
htm (data dostępu: 02.07.2019).
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KARTA PRACY NR 22

Miron Białoszewski, Karuzela z madonnami19 

Wsiadajcie, madonny madonny

Do bryk sześciokonnych

… ściokonnych!

Konie wiszą kopytami

nad ziemią.

One w brykach na postoju

już drzemią.

Każda bryka malowana

trzy ogniste farbki

I trzy są końskie maści:

od sufitu

od dębu

od marchwi.

Drgnęły madonny

I orszak konny

Ruszył z kopyta

Lata dokoła

Gramofonowa

Płyta

Taka

płyta:

Migają w krąg anglezy grzyw

I lambrekiny siodeł

I gorejące wzory bryk

Kwiecisto-laurkowe. 

A w każdej bryce vis-á-vis

Madonna i madonna

W nieodmiennej pozie tkwi

Od dziecka odchylona

– białe konie

19 M. Białoszewski, Karuzela z  madonnami, www.Aleklasa.pl/gimnazjum/c305-wiersze/karuzela-z-madonnami, (dostęp: 
03.07.2019 r.).
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– bryka

– czarne konie

– bryka

– rude konie

– bryka

Magnifikat!

A one w Leonardach min,

W obrotach Rafaela,

W okrągłych ogniach, w klatkach z lin,

W przedmieściach i niedzielach.

w każdej bryce vis-á-vis

Madonna i madonna.

I nie wiadomo, która śpi,

A która jest natchniona

– szóstka koniu

– one

– szóstka koni

– one

– szóstka koni

– one

Zakręcone!
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KARTA PRACY NR 23

Pracując w grupach, zaznaczcie rożne typy wypowiedzeń: zdania pojedyncze – oznajmujące, pytają-

ce, wykrzyknikowe, zdania złożone, równoważniki zdań.

Usiadła wreszcie. Tak była zmęczona, że nie mogła iść dalej. Usiadła w kąciku między dwoma do-

mami, z których jeden więcej wysuwał się na środek ulicy.

Ciemno tu było, wiec nikt jej nie widział. Zresztą tak się skuliła, skryła pod spódniczka zziębnięte 

nogi, żeby je rozgrzać… Ale jakże się rozgrzać na śniegu i mrozie?

A do domu wrócić nie miała odwagi: nie sprzedała ani jednego pudelka, jakże wracać bez pieniędzy? 

Ojciec czy ojczym zbiłby ją pewno… A zresztą czyż tam cieplej? Wiatr mroźny świszcze przez otwory 

w dachu, choć zatkali największe słomą i gałganami. Nie ma po co wracać do domu. 

Zziębnięte ręce skostniały jej prawie, nie ma siły utrzymać w nich paczki zapałek. A gdyby zapaliła 

jedną dla rozgrzania? Tylko jedną zapałkę. 

Na wspomnienie ciepła już nie miała siły oprzeć się pokusie. Jedna zapałka tylko. Wyjmuje ostrożnie, 

trzask i płonie! Cóż za wesołe światło, jasne i ciepłe, ach, jak grzeje w ręce! Cudowny płomyk!20

20 H.Ch. Andersen, Dziewczynka z zapałkami, [w:] Baśnie, Wydawnictwo Zielona Sowa, Kraków 2006, s. 19.
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KARTA PRACY NR 24

Fragment baśni Brzydkie kaczątko Hansa Christiana Andersena21

Słuchając, wskażcie zdania opowiadające i opisujące. Których jest więcej, dlaczego?

Prześlicznie było na wsi. Lato gorące, pogodne, żółte, zboża na polach, owies jeszcze zielony, na 

łąkach wielkie stogi pachnącego siana, a bociany przechadzały się powoli, na wysokich, czerwonych 

nogach i klekotały po egipsku, bo takim językiem nauczyły się mówić od matek. Dokoła wielkie lasy, 

cieniste, szumiące, a w nich głębokie i ciche jeziora. […]

Na pochyłości wzgórza jasne słońce oświetlało stary zamek z wieżycami i gankami, otoczony murem 

i szeroka wstęga wolno płynącej wody. Z muru zwieszały się pnące rośliny, a wielkie liście łopianu 

schylały się aż do wody. Było pod nimi cicho i ciemno, jak w cienistym lesie.

21 H.Ch. Andersen, Brzydkie kaczątko, [w:] tegoż, Baśnie, Wydawnictwo ,,Zielona Sowa”, Kraków 2006, s. 75–88.
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KARTA PRACY NR 25

Fragment książki Chłopcy z Placu Broni Ferenca Molnara22

Streść podany fragment tekstu

Kilka minut po pół do trzeciej skrzypnęła furtka od ulicy Pawła i pojawił się Nemeczek. Wyciągnął 

z kieszeni duża pajdę chleba, rozejrzał się i widząc, że nikogo jeszcze nie ma, zaczął żuć skórkę. 

Przed tym jednak zamknął dokładnie furtkę. Jeden z najważniejszych punktów obowiązującego na 

Placu regulaminu przewidywał, że każdy, kto tu wchodzi, winien starannie zamknąć za sobą furtkę. 

Kto tego obowiązku nie dopełnił, tego czekał areszt. 

A dyscyplina na Placu obowiązywała surowa. Jak w wojsku. 

Nemeczek usiadł na kamieniu, ogryzał ze skórki kromkę chleba i czekał na kolegów. Zanosiło się na 

to, że dzisiejsze spotkanie będzie bardzo ciekawe. W powietrzu wisiała zapowiedź ważnych wyda-

rzeń. Co tu dużo mówić, Nemeczek w tym momencie poczuł się bardzo dumny z faktu, że i on należy 

do słynnej paczki nazywanej Związkiem Chłopców z Placu Broni.

Jakiś czas jeszcze zajadał chleb, po czym z nudów ruszył w stronę tartaku. Przechadzał się wśród 

sągów, gdy nagle natknął się na wielkiego, czarnego psa, należącego do stróża – Słowaka imieniem 

Jano. 

22 F. Molnar, Chłopcy z Placu Broni, Wydawnictwo Nasza Księgarnia, Warszawa 2008.
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KARTA PRACY NR 26

Cytaty – przesłania w Małym Księciu23

Wybierzcie i zinterpretujcie kilka cytatów, zapiszcie wnioski

„Zawsze ulega się urokowi tajemnicy”,

„wiesz gdy jest bardzo smutno, to kocha się zachody słońca”,

„Świat łez jest taki tajemniczy”,

„Mój kwiat napełniał cała planetę swoją wonią, lecz nie umiałem się nim cieszyć”,

„Należy wymagać tego, co można otrzymać. Autorytet opiera się na rozsądku”,

„Znacznie trudniej jest sądzić siebie niż bliźniego”,

„Lecz Próżny nie usłyszał. Próżni słyszą tylko pochwały”,

„Uwielbiać to znaczy uznać mnie za człowieka najpiękniejszego, najlepiej ubranego, najbogatszego 

i najmądrzejszego na planecie”,

„Czuję się trochę osamotniony w pustyni. – wśród ludzi jest się także samotny”,

„a ludziom brak fantazji. Powtarzają to, co im się mówi”,

„Oswoić znaczy stworzyć więzy. Lecz jeżeli mnie oswoisz, będziemy się nawzajem potrzebować”,

„Na zawsze ponosisz odpowiedzialność za to, co oswoiłeś”,

„ Poznaje się tylko to, co się oswoi”,

„Jeśli chcesz mieć przyjaciela, oswój mnie”,

„Stajesz się odpowiedzialny na zawsze za to, co oswoiłeś”,

„Nawet w obliczu śmierci przyjemna jest świadomość posiadania przyjaciela”,

„Mowa jest źródłem nieporozumień”,

23 A. De Saint-Exupery, Mały książę, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 1994.
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„Lepiej jest przychodzić o tej samej godzinie. Gdy będziesz miał przyjść na przykład o czwartej po 

południu, już od trzeciej zacznę odczuwać radość. Im bardziej czas będzie posuwał się naprzód, tym 

będę szczęśliwszy. O czwartej będę podniecony i zaniepokojony: poznam cenę szczęścia! A  jeśli 

przyjdziesz nieoczekiwanie, nie będę mógł się przygotować… Potrzebny jest obrządek”,

„Dzięki obrządkowi pewien dzień odróżnia się od innych”,

„Dobrze widzi się tylko sercem. Najważniejsze jest niewidoczne dla oczu”,

„Oczy są ślepe, należy szukać sercem”,

„Gwiazdy są piękne, ponieważ na jednej z nich istnieje kwiat, którego nie widać”,

„Kwiaty mają w sobie tyle sprzeczności. Lecz byłem za młody, aby umieć ją kochać’,

„Człowiek naraża się na łzy, gdy raz pozwoli się oswoić”.
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Ustawa z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz.U. z 1999 r. nr 90, poz. 931); znowelizowa-

na ustawa z dnia 1 października 2018 r. (Dz.U. z 2018 r., poz. 1699), fragmenty24.

Przyczyny jej wprowadzenia określono w preambule: 

• język polski stanowi podstawowy element narodowej tożsamości i jest dobrem narodowej kultury 

ze względu na doświadczenie historii, kiedy walka zaborców i okupantów z  językiem polskim 

była narzędziem wynaradawiania;

• z powodu ochrony tożsamości narodowej w procesie globalizacji;

• uznanie, że polska kultura stanowi wkład w budowę wspólnej, różnorodnej kulturowo Europy, 

a zachowanie tej kultury i jej rozwój są możliwe tylko poprzez ochronę języka polskiego;

• uznanie tej ochrony za obowiązek wszystkich organów i instytucji publicznych Rzeczypospolitej 

Polskiej i powinność jej obywateli.

Ochrona języka polskiego polega szczególnie na: 

• dbaniu o poprawne używanie języka i doskonaleniu sprawności językowej jego użytkowników 

oraz na stwarzaniu warunków do właściwego rozwoju języka jako narzędzia międzyludzkiej ko-

munikacji;

• przeciwdziałaniu jego wulgaryzacji;

• szerzeniu wiedzy o nim i jego roli w kulturze;

• upowszechnianiu szacunku dla regionalizmów i gwar, a także przeciwdziałaniu ich zanikowi;

• promocji języka polskiego w świecie;

• wspieraniu nauczania języka polskiego w kraju i za granicą.

Ochrona prawna języka polskiego w życiu publicznym:

• Podmioty wykonujące zadania publiczne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dokonują wszel-

kich czynności urzędowych w języku polskim, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.

• Umowy międzynarodowe zawierane przez Rzeczpospolitą Polską powinny mieć polską wersję 

językową, stanowiącą podstawę wykładni, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.

• Języka polskiego używa się w obrocie prawnym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej pomię-

dzy podmiotami polskimi oraz gdy jedną ze stron jest podmiot polski. Dotyczy to w szczególno-

ści nazewnictwa towarów i usług, ofert, reklamy, instrukcji obsługi, informacji o właściwościach 

towarów i usług, warunków gwarancji, faktur, rachunków i pokwitowań.

• Język polski jest językiem nauczania oraz językiem egzaminów i  prac dyplomowych w szko-

łach publicznych i niepublicznych wszystkich typów, w państwowych i niepaństwowych szkołach 

24 Ustawa o języku polskim, https://pl.wikipedia.org/wiki/ustawa_o_języku_ polskim
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wyższych oraz w placówkach oświatowych i innych instytucjach edukacyjnych, chyba że przepi-

sy szczególne stanowią inaczej.

• Napisy i informacje w urzędach i instytucjach użyteczności publicznej, a także przeznaczone do 

odbioru publicznego oraz w środkach transportu publicznego sporządza się w języku polskim.

• Za naruszenie tych zasad grozi kara grzywny (art. 15). 

• Powyższe postanowienia nie dotyczą: 

– nazw własnych

– obcojęzycznych dzienników, czasopism, książek oraz programów komputerowych, z wyjąt-

kiem ich opisów i instrukcji,

– działalności dydaktycznej i naukowej szkół wyższych, szkół i klas z obcym językiem wykła-

dowym lub dwujęzycznych, nauczycielskich kolegiów języków obcych, a  także nauczania 

innych przedmiotów, jeżeli jest to zgodne z przepisami szczególnymi,

– twórczości naukowej i artystycznej,

– zwyczajowo stosowanej terminologii naukowej i technicznej,

– znaków towarowych, nazw handlowych oraz oznaczeń pochodzenia towarów i usług.

art. 141 k.w. 

Kto w miejscu publicznym umieszcza nieprzyzwoite ogłoszenie, napis lub rysunek albo używa słów 

nieprzyzwoitych, podlega karze ograniczenia wolności, grzywny do 1500 złotych albo karze nagany.

art. 145 k.w.

Kto zanieczyszcza lub zaśmieca miejsca dostępne dla publiczności, a w szczególności drogę, ulicę, 

plac, ogród, trawnik lub zieleniec, podlega karze grzywny do 500 złotych albo karze nagany.
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Cytaty z pierwszego rozdziału powieści Stefana Żeromskiego Syzyfowe prace25

Pracując w grupach, przeanalizujcie po kilka cytatów, omówcie je i przedstawcie wnioski na forum 

klasy. 

Malec siedział w „nogach”, tyłem do koni. Był to duży, i muskularny chłopak ośmioletni, z twarzą nie 

tyle piękną, ile rozumną i miłą.

Marcinek wpatrywał się w głuche leśne polany i zamiast rozrywki zimną bojaźń na tych tropach spo-

tykał. […] wiała na niego bolesna i zdumiewająca tajemnica: szkoła, szkoła, szkoła…

– Co to jest mamusiu? – zapytał z oczyma łez pełnymi. – To nic, kochanku… To Owczary. To już 

w tych Owczarach szkoła? 

Marcin poddał się ściśnieniu serca, które uczuwał pierwszy raz w życiu, i milcząc, słuchał nawału 

zdań o szkole, konieczności uczenia się, o gimnazjum, o mundurze, […] chwilami przestawał myśleć 

i patrzał znużonym wzrokiem, jak wiatr rozdmuchuje futro w pewnym miejscu elkowego (futro z tchó-

rzy), w kształcie peleryny, kołnierza matki, zupełnie jak gdyby ktoś chuchał na to miejsce, przyło-

żywszy do niego usta; chwilami znowu tłumił cała potęgą dziecięcej woli wybuch przerażenia, które 

wstrząsało jego żyły jak wystrzał niespodziewany.

– Mamusiu, to nauczyciel?

– Tak, kochanku.

– A to nauczycielka?

– Tak. – A czy mama widzi, jak temu nauczycielowi strasznie się grdyka rusza? 

– Cicho bądź.

Jednocześnie przejęły malca dwa dreszcze: na widok dyscypliny i  tej okrutnej, chudej łapy. Wes-

tchnął z głębi piersi w taki sposób, ze tego aktu nikt nie widział, nawet matka. […] – Mama mnie tu 

zostawi samego …on (nauczyciel) mię z początku będzie brał za głowę, o, tak … Później z odwagą, 

która była trudnym do zniesienia cierpieniem, spojrzał na dyscyplinę i nawet podniósł wzrok na pana 

Wiechowskiego.

Chłopiec zaczerwienił się, spuścił oczy, a potem raptownie wyszedł na środek izby, rozstawił nogi 

szeroko, zsunął je z hałasem i zabawnie kiwnął przed koleżanką cały swój korpus.

25 S. Żeromski, Syzyfowe prace, Wydawnictwo Polskapresse, Warszawa 2006.
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Chwilami owa boleść szerzyła się w małym jego ciele i przechodziła w chęć dzikiego oporu, wrzesz-

czenia, tupania nogami, szarpania sukien matki, to znowu w głuchą i osłabła rozpacz.

Mamusia kocha, mamusia bardzo kocha, ale to trudno, to trudno. On to zresztą wie, on pokaże, jaki 

to z niego chłopiec i czy to słuszne, co o nim mówił pan Miętowicz, że on tylko beczeć umie. On po-

każe. Istotnie w Marcinku niespokojne wybuchy uciszyły się i cała jego rozpacz niby na jakimś haku 

zawisła. Spojrzał mężnie w oczy matki dojrzawszy w kącikach tych oczu pod samymi powiekami 

dwie łzy, uśmiechnął się dziarsko.

Wówczas właśnie Marcinek spostrzegł, jak tył sanek z zarysami głów rodzicielskich przesunął się 

na ostatnią linię światła i wpadł w ciemność. Chłopak z nagła wrzasnął przeraźliwie, szarpnął się, 

wyrwał z rąk nauczycielki i pędem pobiegł za sankami. […] Potknął się raz, drugi, na jakichś kolkach 

i upadł na ziemie, wrzeszcząc co sił: 

– Mamusiu, mamusiu! Oboje nauczycielstwo schwycili go za ręce i zaprowadzili przemocą do szkoły.

Marcinek ucichł, ale nie ze wstydu. Dusiło go jakieś bolesne zdumienie: gdzie rzucił okiem, nigdzie 

matki nie było. W mózg jego wrzynała się myśl jak drzazga: nie ma, nie ma, nie ma. Ze ściśniętymi 

zębami wszedł do mieszkania, usiadł na wskazanym przez nauczycielkę krzesełku i słuchając jej 

długiego kazania, ciągle myślał o matce. Te myśli były szeregiem wizerunków jej twarzy, które prze-

mykały mu się pod powiekami i nikły. Znikanie ich było zawiązkiem, pierwszym sygnałem tęsknoty.

Uczucie osamotnienia, graniczące z  rozpaczą, chwyciło małego szlachcica stalowymi szponami. 

Wzrok jego latał niespokojnie od przedmiotu do przedmiotu, z miejsca na miejsce, szukając czegoś 

znajomego i  bliskiego. Spoczął wreszcie na kącie kanapki, gdzie siedzieli rodzice, ale i  tam spał 

ktoś obcy. […] Długo malec siedział na posłaniu, patrząc bezsilnie i nie będąc w stanie najsroższym 

swoim cierpieniem odgadnąć, po co to wszystko z nim zrobiono, co to znaczy, dla jakiej racji tak jest 

zmęczony.

Ta nauka trwała tak długo, że Marcinek o mało się nie zdrzemnął. Wodził sennymi oczyma po ścia-

nach, z których tu i ówdzie wapno płatami obleciało, rozpatrywał wiszące obok drzwi wizerunki no-

sorożców i strusiów, wreszcie trzy grube szlaki błota miedzy drzwiami i pierwszą ławką… Było mu 

duszno w  okropnym powietrzu izby i  nudziło go stękanie dzieci wydających przed nauczycielem 

alfabet rosyjski.
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Plan budowy opisu przeżyć, słownictwo

Plan opisu przeżyć:

1. Wstęp: 

Przyczyny: przedstawienie bohatera oraz sytuacji, w której się znalazł ośmioletni Marcinek.

2. Rozwinięcie: wyrażenie emocji, uczuć, zachowania bohatera związanych z przybyciem do szkoły 

i rozstaniem z matką i domem rodzinnym.

3. Zakończenie: uspokojenie, pogodzenie się z sytuacją.

Słownictwo wyrażające emocje, uczucia, ekspresję ciała:

emocje: smutek (przykrość, zwątpienie, rozpacz), strach (lęk, zagubienie, poczucie braku bezpie-

czeństwa, opuszczenie, przerażenie, panika).

zwroty, np.: 

– wpaść w panikę, 

– wybuchnąć gniewem, 

– opanować strach, 

– przeżyć bunt, 

– wpaść w rozpacz, 

– przeżyć szok, 

– mieć szum w głowie, 

– zalać się łzami,

– krzyczeć z rozpaczy,

– tonąc w łzach, 

– omdlewać z rozpaczy, 

– pogrążyć się w rozpaczy,

wyrażenia, np.: nieopanowana tęsknota, ogromna rozpacz, pustka w sercu, niszczący strach, 

frazy, np.: Lęk odjął mu mowę. Odchodził od zmysłów. 
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KARTA PRACY NR 30

Plan protokołu

1) Tytuł: Protokół pracy grupy A, B lub 1, 2 lub protokół zebrania, narady, konferencji itp.

2) Data: np.: Z dnia 16 czerwca 2018 r.

3) Miejsce obrad: np. klasa VIII B Szkoły Podstawowej nr 121 w Wielkostawach.

4) Obecni.

5) Nieobecni.

6) Porządek, np. dyskusji, zebrania, obrad, narady, lekcji.

a)

b)

c)

d)

7) Notowanie wypowiedzi uczestników/dyskutantów na kolejne tematy określone w porządku ob-

rad, np. ad. 1, ad. 2, ad. 3, ad. 4.

8) Podpis protokolanta.
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Ćwiczenia gramatyczne i językowe prof. Marii Nagajowej

1) Zadania dotyczące ćwiczeń gramatycznych, np.: 

Wskaż w tekście…

Daj przykład…Wymień…

Wykonaj wykres…

Nazwij… Rozpoznaj…

Określ…

Porównaj…

Zaklasyfikuj…

Podziel na…

Co to jest…

Jaką ma funkcję…

Jak się odmienia…

Ile ma form…

2) Zadania dotyczące ćwiczeń językowych, np.:

Zastosuj…

Ułóż według wzoru

Ułóż własnymi słowami…

Przekształć…

Uzupełnij tak, żeby…

Popraw…

Powiedz tak, żeby…

Usuń z tekstu…

Zaakcentuj

Przykłady: 

a) Ćwiczenia gramatycznego:

 W podanych zdaniach złożonych wskaż zdania podrzędne i powiedz, na jakie pytania odpowia-

dają: 

Jeżeli kolega odda mi książkę, pożyczę ci ją.

Jeśli nie chcesz mojej zguby, krokodyla kup mi luby.

 Jak nazwiesz podane zdania, na jakie pytania odpowiadają, w jaki sposób łączą się ze zdaniem 

nadrzędnym?
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b) Ćwiczenia językowego

Napisz list do koleżanki o oddaniu pożyczonej książki. Zastosuj spójniki: jeśli, jeżeli, gdyby.

Przykłady tematów nauki o języku i nauki języka: 

Nauka o języku:

Temat: Co to jest akcent?

Nauka języka:

Temat: Do czego może się przydać podział wyrazu na sylaby?
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SKŁADNIA

Nauczyciel, ucząc składni, powinien po przekazaniu wiedzy o typach i budowie zdań, poświęcić dużo 

czasu na ćwiczenia następujących zagadnień, aby ćwiczyć poprawność składniową:

1) Grupa podmiotu i orzeczenia

a) Przykłady:

Janek II idzie. (podmiot i orzeczenie)

 Mały Janek II idzie do szkoły. (określenie do podmiotu – przydawka, podmiot, orzeczenie 

czasownikowe, określenie do orzeczenie – okolicznik miejsca) 

2) Części zdania: 

a) Podmiot, orzeczenie, przydawka, dopełnienie, okolicznik,

 Podmiot – odpowiada na pytania: kto?, co?, kogo?, czego? Podmiot może być wyrażony 

różnymi częściami mowy, np. Prowadził ślepy chromego – podmiot wyrażony przez przy-

miotnik ślepy.

Uczyć jest przyjemnie. Wyraz uczyć jest podmiotem

I jest spójnikiem. – „ I” jest podmiotem (w domyśle samogłoska „I”)

b) Orzeczenie 

• Czasownikowe, odpowiada na pytania: co robi?, co się z nim dzieje?, w jakim stanie się 

znajduje? 

• Imienne odpowiada na pytania: kim jest?, jaki jest?

Przykłady orzeczenia imiennego: 

Mój wujek jest żołnierzem. (czasownik jest – łącznik, rzeczownik żołnierzem – orzecznik

Hania jest sławna. (czasownik jest – łącznik, przymiotnik sławna – orzecznik

c) Przydawka 

• przymiotna – wyrażona przymiotnikiem, imiesłowem przymiotnikowym, zaimkiem przy-

miotnym, odpowiada na pytania: jaki?, jaka?, jakie?, który?, która?, czyj?, czyja?, czyje? 

Np.: ciekawa książka, zajmujący temat, tamten znajomy, mój ojciec, dziewczyna o  ja-

snych włosach, 

• liczebna – wyrażona liczebnikiem, np. pięcioro piskląt, sto lat, piąty uczestnik, 

• przyimkowa – wyrażona wyrażeniem przyimkowym, np. pasek ze skóry, kapelusz z filcu, 

teczka na akta, dzwonek do drzwi,

• rzeczowna – wyrażona rzeczownikiem, np. głowa państwa, muzyka Mozarta, odkrycie 

radu, 

d)  Dopełnienie – wyrażone przez rzeczownik, zaimek rzeczowny, wyrażenie przyimkowe, np. 

czyta gazetę, rozwiązuje zadanie, odrabia lekcje, sprzyja jemu, rozmawia o niej, 
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• bliższe – po przekształceniu zdania na stronę bierną staje się podmiotem, np. Zofia czyta 

książkę. Książka jest czytana przez Zofię. 

• dalsze – nie można przekształcić zdania na stronę bierną, np. Kasia uczy się grać na 

skrzypcach. 

e) Okolicznik – łączy się z orzeczeniem, odpowiada na pytania: jak?, gdzie?, kiedy?, od kiedy, 

skąd?, dokąd?, którędy?, po co?, dlaczego? 

Rodzaje okoliczników

• miejsca – gdzie?, skąd?, którędy?, np. Latem opalamy się (gdzie?) na

plaży. Zimą lubię wyjeżdżać (dokąd?) w góry.

Wczoraj wróciłam (skąd?) z Zakopanego. Do miasteczka szliśmy 

(którędy?) przez las.

• czasu – kiedy?, jak długo?, np. (kiedy?) Wczoraj byłam w kinie. (od kiedy?) Od dawna 

lubię spacery po lesie. 

• sposobu – jak?, w jaki sposób?, np. Jerzy pisze bardzo (jak?) starannie. 

• przyczyny – dlaczego?, np. (dlaczego?) Z powodu choroby nie poszłam do szkoły. 

• celu – po co?, w jakim celu?, np. Zaraz idę (po co?) po zakupy.

• przyzwolenia – mimo czego/mimo co?, np. Mimo nalegań koleżanek nie poszłam do 

kina. 

• warunku – pod jakim warunkiem?, w razie czego?, np. Odwiedzę cię (w razie czego?) 

w razie twoich niepowodzeń w nauce. Zaprzyjaźnię się z tobą (pod jakim warunkiem?), 

jeśli przestaniesz używać wulgaryzmów

3) Szyk zdania

W języku polskim szyk zdania jest ruchomy, np. 

a) Szyk wyrazów w zdaniu pojedynczym 

Józek kupił Ani tylko różę.

Józek dał tylko Ani różę. 

Tylko Józek dał Ani różę. 

Zmiana miejsca wyrazu „tylko” w zdaniu zmienia sens zdania. 

b) Szyk zdań w wypowiedzeniu złożonym podrzędnie, np. 

Wyszliśmy na grzyby, kiedy wstało słońce. 

Kiedy wstało słońce, wyszliśmy na grzyby. 

Kto pracuje, ten nie zazna biedy. 

Ten nie zazna biedy, kto pracuje.

1. Związki wyrazowe

a) Związek zgody – wyraz określający przybiera formą gramatyczną wyrazu określanego, 

np. gorąca zupa, ciepły wieczór, gołąb gruchał, dziewczyna śpiewała.

b) Związek rządu – wyraz określający występuje w  takiej formie gramatycznej jak wyraz 

określany, np. kapelusz ojca, pisać długopisem, czytać książkę, piłka chłopca.

c) Związek przynależności – związek podrzędny, w  którym między wyrazami występuje 

związek znaczeniowy, np. pisać starannie, czytać głośno, mieszkać w bloku, słuchać 

uważnie (najczęściej orzeczenie z okolicznikiem), ale też rzeczownik odczasownikowy 

z rzeczownikiem – chodzenie ścieżką, 
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Uwaga: 

Zanikają związki wyrazowe jak związek zgody, związek rządu, związek przynależno-

ści i coraz częściej spotyka się na plakatach reklamowych napisy: tynki agregatem, 

podłogi lakierem – są to „potworki językowe”.

d) Połączenia orzeczenia z dopełnieniem jak: 

szukać – czego?, a nie kogo? co?

strzec – czego?, bronić – czego?, próbować – czego?, dotrzymać – czego?, dać – cze-

go? (trochę mąki, kawałek chleba, kawałek banana), 

ale: dać – co? chleb (cały bochenek), banan (cały), kanapkę

wsiąść do pociągu, czy wsiąść w pociąg (wsiąść do pociągu, chociaż ostatnio coraz 

częściej spotyka się „w pociąg”, nawet w literaturze wspólczesnej).

Jeśli chodzi o wykonywanie zawodu, spotyka się błędy typu: robić w polityce, w kulturze, 

w nafcie, w bieliźnie, pracować na taksówce, idę na stołówkę, na świetlicę itp.

Ostatnio coraz częściej słyszy się i obserwuje w telewizji, w prasie, w filmach i serialach 

czasownik na końcu zdania, np.: Mój syn do szkoły poszedł. Wiele pracy wykonaliśmy. 

Dzisiaj z nią rozmawiałem. 

To nie jest polska składnia. W polskim języku zdanie dzieli się na grupę podmiotu i grupę 

orzeczenia. Orzeczenie łączy się z dopełnieniem lub okolicznikiem, które stoją po orze-

czeniu wyrażonym przez czasownik. 

Uczeń powinien wiedzieć, do czego służą różne typy zdań, np.:

• Zdania pojedyncze rozwinięte służą do redagowania opowiadania. 

• Zdania pojedyncze nierozwinięte służą do tworzenia notatek, streszczenia, krótkich 

form wypowiedzi pisemnych.

• Zdania złożone podrzędnie służą do redagowania rozprawki, referatu, sprawozdania 

itp. 

e) Typy zdań

• Zdania pojedyncze – podział ze względu na budowę zdania

Nierozwinięte, Rozwinięte

(ona) Szyje.

Krawcowa szyje. Krawcowa szyje sukienkę.

Znajoma krawcowa szyje sukienkę Kasi.

• Zdania pojedyncze – podział ze względu na treść

– oznajmujące

– pytające 

– rozkazujące 

* Zdania złożone – zawierają więcej niż jedno orzeczenie 

> Zdania złożone współrzędnie

Łączne ----1-------- ……------2-------- Idzie i śpiewa. 

Rozłączne -----1--------<……> -----2------- Pojdę do kina lub przeczytam lekturę.

 Przeciwstawne ------>………←------- Pojadę na wycieczkę, ale nie wejdę na 

szczyt góry.

Wynikowe --------→……….> ---------- Myślę, więc jestem. 
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 Każdy typ wypowiedzeń złożonych współrzędnie charakteryzują określone 

spójniki: 

– wypowiedzenia łączne: i, oraz, a, zarazem, też, także, jak również, 

– wypowiedzenia rozłączne: albo, lub, czy, bądź,

– wypowiedzenia przeciwstawne: ale, lecz, a, jednak, zaś, natomiast, 

– wypowiedzenia wynikowe: więc, zatem, toteż, dlatego.

• Zdanie złożone podrzędnie

Zdanie złożone podrzędnie podmiotowo (lub z podrzędnym podmiotowym):

Kto pyta, nie błądzi (kto?).

Dobre jest to (co?), co wynika z moralności człowieka. 

Zdanie złożone podrzędnie dopełnieniowe (lub z podrzędnym dopełnieniowym):

Zajmuję się tym (czym?), co mnie najbardziej interesuje. 

Opowiedz mi o tych (o których?), którzy walczyli w powstaniu, 

Przyglądam się temu (czemu?), co się zmieniło w moim mieście.

Zdanie złożone podrzędnie przydawkowe (lub z podrzędnym przydawkowym):

Kup mi książkę (jaką?), o której marzę od dawna.

Nie lubię rozmowy (jakiej?), która nie zawiera żadnej treści.

Zdanie podrzędne orzecznikowe (lub z podrzędnym orzecznikowym):

On jest taki (jaki jest ?), że wszyscy go szanują. 

Nauczyciel jest tym (kim jest?), kto daje szansę każdemu uczniowi.

Zdania podrzędne okolicznikowe:

Miejsca – gdzie?, dokąd? którędy 

Spotkamy się tam (gdzie?), gdzie zaczyna się pochód.

Pojedziemy tam (dokąd?), gdzie są najpiękniejsze widoki.

Popłyniemy (którędy), gdzie kończy się kanał. 

Czasu – kiedy? 

Pojadę na obóz (kiedy?), gdy nadejdą wakacje.

Sposobu – jak?

Piszesz tak (jak?), że nie mogę odczytać. 

Przyczyny – dlaczego?

Nie spotkam się z tobą (dlaczego?), ponieważ mam dużo zajęć. 

Celu – po co?, w jakim celu?

Wybieram się na wycieczkę (po co?), aby zwiedzić skansen dworków szlacheckich.

Przyjdę do ciebie (w jakim celu?), abyś pomógł mi odrobić lekcje.

Przyzwolenia – mimo co? 

Poszedłem do pracy (mimo co?), mimo że byłem chory. 

Warunku – pod jakim warunkiem?

Jeśli nie chcesz stracić przyjaciela (pod jakim warunkiem?), zacznij się uczyć. 
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• Wskaźniki zespolenia w wypowiedzeniach złożonych podrzędnie 

W wypowiedzeniu złożonym podrzędnie można łączyć wypowiedzenie nadrzędne 

z podrzędnym za pomocą: spójników i zaimków względnych.

Spójniki: że, aby, aż, gdyż, ponieważ, bo, gdy, jeśli, żeby, zanim. 

Zaimki: kiedy, co, kto, jak.
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KARTA PRACY NR 33

FLEKSJA

Za pomocą wyrazów nazywa człowiek różne zjawiska otaczającego go świata. Ze względu na to, 

co dany wyraz nazywa i w jaki sposób, językoznawcy podzielili wszystkie wyrazy na części mowy: 

odmienne – rzeczownik, zaimek, przymiotnik, liczebnik, czasownik oraz nieodmienne – przysłówek, 

przyimek, spójnik, partykuła wykrzyknik.

Ucząc o wyrazach i ich odmianie, należy zwrócić uwagę na poprawność językową, np.:

1) Odmiana wyrazów, np.:

a) użycie celownika: diabłu, ojcu, panu, bratu, księdzu

b) aniołowi, urzędnikowi, papieżowi, wrogowi, wodzowi, psychologowi

c) odmiana rzeczownika przyjaciel (wymiana spółgłoskowa i samogłoskowa)

d) w liczbie mnogiej: królowie, generałowie, psychologowie/psycholodzy, kardynałowie, urzędnicy

rodzina: wujostwo, stryjostwo, państwo Starostwo

odmiana polskich nazwisk:

pani Prządka, pani Prządki, o pani Prządce

pan Figura, pana Figury, o panu Figurze

pan Zawadka, pana Zawadki, o panu Zawadce

pan Kozioł, pana Kozioła, o panu Koziele

e) dopełniacz liczby pojedynczej, mnogiej: balów (zabawa), bali (drewno), zamku, zamka, ple-

ców, widelców, Bieszczadów/Bieszczad, malarzy, żołnierzy, niedźwiedzi, słoni

f) liczebniki zbiorowe: sto dwadzieścioro dzieci, dwoje okularów, pięcioro drzwi, troje nożyc, 

sześcioro piskląt

g) daty: rok dwutysięczny, ale: dwa tysiące pierwszy, dwa tysiące jedenasty, dwa tysiące osiem-

nasty, pełna data np. Kozłowo, dnia 25 lipca 2018r. (wymowa: dwa tysiące osiemnastego 

roku, 25 VII 2018 r., 25.07.2018 r.) 

h) warzywa i owoce – w sklepach widnieją napisy na gablotach promujących owoce i warzywa: 

gruszka (powinno być – gruszki), kartofel (powinno być – kartofle), pomarańcz (powinno być: 

– pomarańcze, a w liczbie pojedynczej – pomarańcza)

i) zaimki: tę książkę, tą książką

j) zanika wołacz: Jurek, Janek, Kasia, Ela zamiast Jurku, Janku, Kasiu, Elu.

Często słyszy się – proszę Panią, zamiast – proszę Pani (szczególnie w szkole). 

Podałam tylko kilka przykładów, ale wokół nas słyszy się coraz częściej niepoprawne wypowiedzi. 

Należy więc uświadomić uczniom, że nauka o odmianie wyrazów służy poprawnemu używaniu ję-

zyka polskiego i sprawności językowej. Potrzeba wiele ćwiczeń, aby uczniowie nabyli poprawność 

i sprawność językową.
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KARTA PRACY NR 34

SŁOWOTWÓRSTWO

Należy zacząć rozmowę z uczniami od wyjaśnienia słowa „słowotwórstwo”– tworzenie nowych słów. 

A w jakim celu tworzone są nowe słowa? Po to, aby wzbogacić komunikację międzyludzką. 

1) Uczeń w klasie VII uczy się rozróżniać wyraz podstawowy i wyraz pochodny, chociaż posługiwał 

się tymi wyrazami od małego dziecka, nie znając ich nazwy. Dziecko mówi: To kot, a to kotek. To 

pies, a to piesek, psiunio. Mama, mamusia, mamunia. Tworzy neologizmy. Poznanie nazewnic-

twa jest więc wtórne. Jeśli w języku mówionym dziecko posługuje się wyrazami podstawowymi 

i pochodnymi, po co mu znajomość pojęć? Po to, aby umiał określić rodzaj formantu, wskazać 

funkcje formantów w nadawaniu znaczenia wyrazom pochodnym, aby rozumiał realne i słowo-

twórcze znaczenie wyrazu, rozpoznawał rodzinę wyrazów, łączył wyrazy pokrewne, wskazywał 

rdzeń. Uczeń powinien znać zasady tworzenia wyrazów złożonych, odróżniać ich typy.

a) Wyrazy podstawowe i pochodne.

Przykłady: 

• Analiza wyrazu „kotek” 

 Kotek to mały kot

 A więc „kot” jest wyrazem podstawowym, do którego dodajemy formant –ek i powstaje 

wyraz pochodny „kotek”.

• Analiza wyrazu „koteczek” 

 Koteczek to mały kotek: kotek + -ek = koteczek k:cz wymiana spółgłoskowa (kotek-pod-

stawa słowotwórcza, -ek –formant-przyrostek, koteczek – wyraz pochodny

• Analiza wyrazu „leśny”:

 las + -ny = leśny a: e- wymiana samogłoskowa, s: ś- wymiana spółgłoskowa (las – pod-

stawa słowotwórcza, -ny – formant, przyrostek, leśny, wyraz pochodny)

• Analiza wyrazu „ przeczytał”:

 prze- + czytał = przeczytał, prze – formant przedrostek, czytał – podstawa słowotwór-

cza, przeczytał – wyraz pochodny

b) Realne i słowotwórcze znaczenie wyrazów:

Przykłady:

pisarz (ten, kto pisze – znaczenie strukturalne)

(literat – znaczenie realne)

pijak (ten, kto pije – znaczenie strukturalne)

(alkoholik – znaczenie realne)

kierowca (ten, kto kieruje – znaczenie strukturalne)

(nazwa zawodu – znaczenie realne)

piekarz (ten, kto piecze – znaczenie strukturalne)
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(nazwa zawodu – znaczenie realne)

c) Rodzina wyrazów

 ręka (wyraz podstawowy) – rękaw, rękawiczka, zrękowiny, ręcznik, zaręczony (wyrazy po-

krewne); rdzeń: ręk: oboczność rdzenia: ręcz,

 brzoza (wyraz podstawowy) – brzózka, brzezina, brzezinka, brzozowy (wyrazy pokrewne): 

rdzeń: brzoz: oboczności rdzenia: brzóz: brzeź.

d) Wyrazy złożone:

• Pisownia nazwisk złożonych, np. Boy-Żeleński, Rydz-Śmigły 

• Pisownia nazw miejscowości, np. Busko-Zdrój, Kędzierzyn-Koźle, Konstancin-Jeziorna,

 Wyjątek: Góra Kalwaria

• Przymiotniki złożone

 biało-czerwony, kraj przemysłowo-rolniczy, słownik polsko-angielski, 

• Pisownia z łącznikiem dwuczłonowych rzeczowników

 laska-parasol, ława-stół, pralka-suszarka, kupno-sprzedaż, cud-dziewczyna, czary-ma-

ry, gadu-gadu, kogel-mogel

• Pisownia skrótów, np.:

 p. (pani, pan), al. (aleja), ob. (obywatel), dyr. (dyrektor), os. (osiedle), mies. (miesiąc), 

godz. (godzina), hr. (hrabia), oo. (ojcowie), pp. (państwo), dyr. dyr. (dyrektorzy), kol. kol. 

(koledzy) itp.

• Oznaczanie odmiany skrótowców, np. 

GOPR-u, PAN-u, SNaP-u, RFN-u, PSL-u, 

GOPR-ze, PAN-ie, SNaP-ie, ONZ-ecie, MGOK-u
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KARTA PRACY NR 35

FONETYKA

Fonetyka, czyli głosownia, zajmuje się badaniem dźwięków mowy ludzkiej, bada procesy ich powsta-

wania, zasób oraz zmiany, jakim historycznie ulegają. Dźwięki mowy są zmysłowo postrzegalną for-

mą języka, bez nich język nie mógłby odgrywać roli środka porozumienia i wymiany myśli pomiędzy 

ludźmi. 

Fonetyka zajmuje się głównie stadium artykulacyjnym powstawania dźwięków mowy, czyli ruchami 

narządów mowy. Znajomość fonetyki ma szerokie zastosowanie praktyczne:

a) przy nauczaniu poprawnej wymowy w szkole,

b) przy nauce języków obcych,

c)  przy ustalaniu zasad ortografii, 

d) przy leczeniu wad wymowy, 

e) przy uczeniu mówienia ludzi głuchoniemych.

W powstawaniu dźwięków mowy biorą udział: płuca, wraz z tchawicą, krtań, jama gardłowa, jama 

nosowa i  jama ustna (język, zęby). Gdy chociaż jeden narząd mowy jest uszkodzony, mowa jest 

utrudniona. Warto zapoznać uczniów, jak poszczególne narządy mowy wpływają na wymowę głosek 

i w związku z tym, jakie rozróżniamy spółgłoski:

a) spółgłoski dwuwargowe: p, p´, b, b´, m, m´, 

b) spółgłoski wargowo-zębowe: f, f´, w, w´, 

c) spółgłoski przedniojęzykowo-zębowe: t, t´, d, d´, s, s´, z, z´, c, c´, dz, dz´, n, n´, ł, 

d) spółgłoski przedniojęzykowo-dziąsłowe: sz, ż, cz, dż, l, l´, r, r´, t, t´, d, d´, 

e) spółgłoski środkowo-językowe: ś, ź, ć, dź, ń, j, 

f) spółgłoski tylno-językowe: k, k´, g, g´, ich, ich´, h, h´, nga (np. w wyrazie bank)

1) Podział głosek na samogłoski i spółgłoski. 

Podział spółgłosek na dźwięczne i bezdźwięczne. 

Podział spółgłosek na twarde i miękkie.

Podział głosek na ustne i nosowe.

2) Upodobnienia 

a) Upodobnienie spółgłosek pod względem dźwięczności: 

postępowe – swoboda (w: s= f, a więc bezdźwięczna spółgłoska „s” ma wpływ na dźwięczną 

„w”, która traci dźwięczność); 

wsteczne – wstążka (ż:k=sz, spółgłoska bezdźwięczna „k” ma wpływ na dźwięczną spółgło-

skę „ż”, która traci dźwięczność).
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3) Sylaby: 

 Otwarte – kończą się samogłoską, np. dro – ga, szko – ła, 

 Zamknięte – kończą się spółgłoską, np. kad – łub. 

4) Akcent

 W języku polskim akcent pada na przedostatnią sylabę: czytanie, książka, przepowiednia.

  Wyjątki: nazwy dziedzin naukowych – trzecia sylaba od końca, np.: 

 matematyka, fizyka, gramatyka, geofizyka.

 Czasowniki w trybie przypuszczającym – trzecia lub czwarta sylaba luba od końca (np. poszliby-

śmy zrobilibyście) oraz czasowniki w czasie przeszłym (np. chodziliśmy, podpowiadaliśmy).

5) Głoska a litera

 Wiedza o  głosce i  literze pojawia się już w  klasie I  szkoły podstawowej. Dzieci wiedzą, że 

literę się pisze, a głoskę słyszy. Nie jest to jednak proste dla początkujących uczniów, kiedy 

polecenie w podręczniku jest następujące: Policz głoski w wyrazie „lipa”. Dziecko powie – trzy 

głoski, bo tyle słyszy. A w wyrazie lipa są cztery głoski: l´ i p a, natomiast w wyrazie „pies” są 

trzy głoski: p´ e s. 

 Dlatego uczniom w klasach I–III należy podawać przykłady, w których liczba głosek równa się 

liczbie liter, bez zmiękczeń. 

 Uczniowie w klasach VII–VIII powinni radzić sobie z określeniem liczby głosek i liter w wyrazach 

ze zmiękczeniem, np.:

siła – 4 głoski s´ i ł a oraz 4 litery s i ł a 

sieć – 3 głoski s´ e ć oraz 4 litery s i e ć 

zima – 4 głoski z´ i m a oraz 4 litery z i m a 

ziemia – 4 głoski z´ e m´ a oraz 6 liter z i e m i a 
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KARTA PRACY NR 36

Wskażcie w podanych przykładach niewłaściwe użycie wyrazów polskiego i obcego pochodzenia, 

wyrazów modnych, wyrazów bliskoznacznych

1) niewłaściwe użycie wyrazów polskiego pochodzenia, np.: 

stwierdzić 

Życzę wam 100 lat – stwierdził dyrektor.

Obie uczennice stwierdziły, że boją się matematyki. 

Stwierdzam, że jestem mądry.

Temat

Będziemy się spotykać na ten temat.

Tematem będzie malarstwo.

Dużo się robi na ten temat.

W tym temacie mam dużo do powiedzenia.

2) nieumiejętne używanie słów obcego pochodzenia, np.:

sformułować – sformatować

adaptować – adoptować, 

konwersatorium – konserwatorium 

3) modne słownictwo, np.: 

fajny 

fajny rower,

fajna pani, 

fajne auto, 

fajny ubaw

wysoki

wysokie obcasy

wysokie zarobki, 

wysokie mniemanie o sobie, 

wysoki urodzaj

szeroki

szeroki odbiorca

szeroki zasięg

szeroki pasek

szerokie wiadomości

szeroka wiedza

głęboki

głębokie zainteresowanie

głęboka przyczyna 
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głębokie życie

prawidłowy

prawidłowe nosze

prawidłowe stanowisko

prawidłowe zachowanie

prawidłowa rubryka.

4) używanie wyrazów zbędnych, np. 

Przysłowiowo jestem zajęty. 

Czasokres budowy przekroczył kilka lat.

Koncertują wybrzeżowi artyści.

5) użycie niewłaściwego wyrazu bliskoznacznego

Rolnik posiada…..

Rower posiada……

Ekran posiada……

głęboki

głębokie zainteresowanie

głęboka przyczyna 

głębokie życie

prawidłowy

prawidłowe nosze

prawidłowe stanowisko

prawidłowe zachowanie

prawidłowa rubryka



66 Metodyka nauczania języka polskiego i konspekty zajęć w klasach IV–VIII

KARTA PRACY NR 37

Julian Tuwim, Kapuśniaczek26

Jak wesoły milion drobnych, wilgnych muszek, 

Jakby z worków szarych mokry, mżący maczek,

Sypie się i skacze dżdżu wodnisty puszek, 

Rośny pył jesienny, siwy kapuśniaczek.

Słabe to, maleńkie, ledwo samo kropi, 

Nawet w blachy bębnić nie potrafi jeszcze, 

Ot, młodziutki deszczyk, fruwające kropki, 

Co by strasznie chciały być dorosłym deszczem.

Chciałyby ulewą lunąć w gromkiej burzy, 

Miasto siać na ukos chlustającą chłostą, 

W rynnach się rozpluskać, rozlać się w kałuży,

Szyby dziobać łzawą i zawiłą ospą.

Tak to sobie marzy kapanina biedna, 

Sił ostatkiem pusząc się w ostatnim deszczu…

Lecz cóż? Spójrz: na drucie siedzi kropla jedna, 

Już ją wróbel strząsnął. Już po całym deszczu27.

26 
27 J. Tuwim, Kapuśniaczek, www.interklasa.pl/portal/dokumenty/kolorowe_strony/d17 htm (dostęp: 02.07.2019 r.).
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KARTA PRACY NR 38

Zdania  
oznajmujące

Zdania  
pytające

Zdania  
wykrzyknikowe

Zdania  
rozkazujące
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KARTA PRACY NR 39

Zatytułujcie każdą grupę głosek. Wymawiajcie głośno i wyraźnie głoski z waszej grupy.

Pierwsza grupa:

a, ą, e, ę, i, o, ó, y

Druga grupa:

b-p, dz-c, t-d, f-w, k-g, ch-h, 

j, l, ł, m, n, r

z-sz, ż-rz, cz-dż

Trzecia grupa:

c-ć, d-d´, f-f´, g-g´, k-k´, ch-ch´, h-h´, l-l´, ł-ł´, m-m´, n-n´, p-p´, r-r´, s-s´, t-t´, w-w´, z-z´, cz-cz´, ż-ż´, 

dz-dz´

Czwarta grupa:

ą, ę, m, m´, n, n´

Uczniowie pracują w grupach, wymawiają głoski głośno, wyciągają wnioski, sprawozdawca prezen-

tuje pracę grupy.

Uwaga:

Uczniowie powinni nadać odpowiednie tytuły: 1) samogłoski, 2) spółgłoski dźwięczne i bezdź-

więczne, 3) spółgłoski twarde i miękkie, 4) głoski nosowe. Jeśli mają kłopoty z rozpoznaniem, 

nauczyciel pomaga. 
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KARTA PRACY NR 40

W podanym tekście zaznacz strzałkami upodobnienia wewnątrzwyrazowe, 
międzywyrazowe oraz w wygłosie

Sądzę, że dla swej ucieczki Mały Książę wykorzystał odlot wędrownych ptaków. Rano przed odjaz-

dem uporządkował dokładnie planetę. Pieczołowicie przeczyścił czynne wulkany. Miał dwa czynne 

wulkany. To się bardzo przydaje do podgrzewania śniadań. Mila też jeden wulkan wygasły. Ponieważ 

powtarzał zwykle: – Nic nigdy nie wiadomo. – więc przeczyścił także wygasły wulkan. Jeśli wulkany 

są dobrze przeczyszczone, palą się powoli i  równo, bez wybuchów. Wybuchy wulkanów są tym, 

czym zapalenie sadzy w kominie. Oczywiście my, na naszej Ziemi, jesteśmy za mali, aby przeczysz-

czać Dlatego sprawiają nam tyle przykrości. Mały Książę z odrobiną smutku wyrwał także ostatnie 

pędy baobabów. Nie wierzył w swój powrót. Wszystkie te codzienne prace wydały mu się tego ranka 

szczególnie miłe. Kiedy po raz ostatni podlał różę i już miał ją przykryć kloszem, poczuł, że chce mu 

się płakać28.

28 A. de Saint-Exupery, Mały Książę, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 1994, s. 12.



70 Metodyka nauczania języka polskiego i konspekty zajęć w klasach IV–VIII

KARTA PRACY NR 41

Ćwiczenie z książki Frazeologia w ćwiczeniach Zofii Turlej29

1) Wyjaśnij znaczenie następujących związków frazeologicznych:

• dumny jak paw .........................................................................................................................

• podobne jak dwie krople wody ..................................................................................................

• słodkie jak cukiereczki .............................................................................................................

• pracowita jak pszczoła ............................................................................................................

• nie pozwól chodzić sobie po głowie ........................................................................................

• uśmiechać się od ucha do ucha ..............................................................................................

• być małym jak ziarnko maku ...................................................................................................

• papużki nierozłączki .................................................................................................................

2) Jaką funkcję pełnią tego typu związki wyrazowe? Uzasadnij swoją wypowiedź.

29 Za: Frazeologia w ćwiczeniach dla klas 4–8, Zofia Turlej, Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, 1995.
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KARTA PRACY NR 42

Ćwiczenie z książki Frazeologia w ćwiczeniach Zofii Turlej30

Połącz części, aby uzyskać prawidłowe związki frazeologiczne:

Wyjść jak ni w dziewięć

mieć duszę w nie swoje sprawy

wtrącać nos po kisielu

ni w pięć Zabłocki na mydle

dziesiąta woda na ramieniu

rzucić żurawia

powiedzieć okiem

zapuścić bez ogródek

30 Tamże.
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KARTA PRACY NR 43

Zdania złożone współrzędnie

Określcie typy zdań. Wykonajcie wykres. Zwróćcie uwagę na interpunkcję.

• Dzisiaj po południu przyjdę do ciebie i wykonamy ten model. 

• Będę jutro o ósmej, czekaj na mnie.

• Lubię czytać książki, lecz nie mam na to czasu.

• W kinie bardzo zmarzłam, ale nie rozchorowałam się. 

• Pojedziemy w góry albo zostaniemy z chorą babcią.

• W pogodne dni kąpaliśmy się lub zbieraliśmy maliny.

• Dobrze się odżywiam, więc mam dużo energii. 

• Nie odrobiłeś lekcji, toteż nie pójdziemy do kina.

• Zwiedzę wystawę w muzeum oraz wysłucham wykładu w malarstwie współczesnym.

• Okręt płynął spokojnie po wodach oceanu, nic nie zapowiadało nieszczęścia.
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KARTA PRACY NR 44

Zdania złożone podrzędnie

Określcie typy zdań. Dokonajcie analizy na wykresie. 

• Kto pod kim dołki kopie, sam w nie wpada.

• Kto nie słucha ojca, matki, słucha psiej skóry.

• Tam sięgaj, gdzie wzrok nie sięga. 

• Nie wiem, kto to powiedział.

• Gdy nadejdzie wiosna, będziemy spacerować po lesie.

• Pojadę w góry, aby nacieszyć oko pięknymi krajobrazami. 

• Otrzymałam książkę, o jakiej od dawna marzyłam. 

• Jeśli nie chcesz mojej zguby, krokodyla kup mi luby. 

• Chociaż bolała mnie głowa, pisałam zamówiony artykuł.

• Zapytałam, o czym jest ta książka.

• Pojadę tam, gdzie jest ciepły klimat. 
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KARTA PRACY NR 45

Analiza składniowa zdań wielokrotnie złożonych

Dokonajcie analizy składniowej poniższych zdań; wykonajcie wykres.

• Kobieta z pobliskiego miasteczka wyjaśniła, że dyrektor szkoły wybrali się z żoną do teatru, ale 

wrócą przed północą, bowiem rano mają zajęcia z uczniami. 

• Jurek, który jest najlepszym uczniem w klasie, wybiera się do liceum, bowiem pragnie studiować 

polonistykę i poświęcić się pracy z uczniami. 

• Dopiero teraz, gdy ją straciłem, zrozumiałem, jak bardzo ją kocham. 

• Czeladź, usłyszawszy dzwonek, wypadła przed sień, aby pana witać, bo wiedziano od kompa-

nionów, że przyjedzie.

• Pożyczę ci tę książkę, ale będzie mi potrzebna za kilka dni, więc poproszę o zwrot, ponieważ 

muszę przygotować się do prezentacji i zdobyć pierwsze miejsce w konkursie.



75Karta pracy nr 46

KARTA PRACY NR 46

Kryteria oceny różnych form wypowiedzi

Wypowiedzi ustne

Kryteria oceny głośnego czytania

1. Wyraźne czytanie  ..............................................................................  – 1 pkt

2. Poprawna wymowa końcówek  .........................................................  – 1 pkt

3. Poprawne czytanie przyimków z wyrazami określanymi  ..................  – 1 pkt

4. Zwracanie uwagi na interpunkcję  .....................................................  – 1 pkt

5. Modulowanie głosu  ...........................................................................  – 1 pkt

6. Poprawne akcentowanie  ...................................................................  – 1 pkt

7. Kontakt wzrokowy ze słuchaczami  ...................................................  – 1 pkt

8. Zainteresowanie słuchaczy  ...............................................................  – 1 pkt

Łącznie  ....................................................................................................  – 8 pkt

Kryteria oceny recytacji 

1. Rozumienie tekstu  ............................................................................  – 1 pkt

2. Prawidłowa wymowa fraz  .................................................................  – 1 pkt

3. Interpretacja głosowa tekstu  .............................................................  – 1 pkt

4. Wyraźne wymawianie końcówek  ......................................................  – 1 pkt

5. Zwrócenie uwagi na przerzutnie  .......................................................  – 1 pkt

6. Kontakt wzrokowy ze słuchaczami  ...................................................  – 1 pkt

7. Ruch sceniczny  .................................................................................  – 1 pkt

8. Piękna sylwetka mówiącego  ................................................................ 1 pkt

9. Zainteresowanie słuchaczy  ...............................................................  – 1 pkt 

Łącznie  ....................................................................................................  – 9 pkt 

Kryteria oceny słuchania 

1. Skupienie  ..........................................................................................  – 1 pkt

2. Wierne odtworzenie wydarzeń ...........................................................  – 1 pkt

3. Notowanie ważnych informacji  .........................................................  – 1 pkt 

4. Interpretacja przenośnego znaczenia słów  .......................................  – 1 pkt

5. Zadawanie pytań  ...............................................................................  – 1 pkt

6. Kultura zachowania  ...........................................................................  – 1 pkt

7. Słuchanie uważne  .............................................................................  – 1 pkt

8. Słuchanie krytyczne  ..........................................................................  – 1 pkt

Łącznie  ....................................................................................................  – 8 pkt 
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Kryteria oceny opowiadania ustnego

  1. Znajomość tematu  ..........................................................................  –   1 pkt

  2. Planowanie wypowiedzi  ..................................................................  –   1 pkt

  3. Budowanie zdań  .............................................................................  –   1 pkt

  4. Przekształcanie mowy zależnej na mowę niezależną  .....................  –   1 pkt

  5. Akcentowanie, intonacja  .................................................................  –   1 pkt

  6. Poprawne wyraźne wymawianie końcówek  ....................................  –   1 pkt

  7. Kontakt wzrokowy ze słuchaczami, prezentacja  ............................  –   1 pkt

  8. Modulowanie głosu  .........................................................................  –   1 pkt

Łącznie  ..................................................................................................  –   8 pkt

Formy wypowiedzi pisemnej

Kryteria oceny listu

  1. Data  ................................................................................................  –   1 pkt

  2. Nagłówek  ........................................................................................  –   1 pkt

  3. Początek listu  ..................................................................................  –   1 pkt

  4. Cel pisania listu  ...............................................................................  –   1 pkt

  5. Zwroty grzecznościowe  ..................................................................  –   1 pkt

  6. Zakończenie listu  ............................................................................  –   1 pkt

  7. Podpis  .............................................................................................  –   1 pkt

  8. Poprawność językowa, ortografia i interpunkcja  .............................  –   3 pkt

  9. Estetyka pisma  ................................................................................  –   1 pkt

Łącznie  ..................................................................................................  – 11 pkt

Kryteria oceny opowiadania 

  1. Tytuł opowiadania  ...........................................................................  –   1 pkt

  2. Kompozycja (wstęp, rozwinięcie, zakończenie)  ..............................  –   1 pkt

  3. Fazy budowy opowiadania (ekspozycja, zawiązanie akcji,  

rozwój akcji, punkt kulminacyjny, spadek akcji i zakończenie)  .......  –   1 pkt

  4. Jedność czasu  ................................................................................  –   1 pkt

  5. Plan wypowiedzi  .............................................................................  –   1 pkt 

  6. Użycie dialogu  .................................................................................  –   1 pkt

  7. Zastosowanie opisu  ........................................................................  –   1 pkt

  8. Bogate słownictwo  ..........................................................................  –   1 pkt

  9. Akapity  ............................................................................................  –   1 pkt

10. Ciekawa fabuła  ...............................................................................  –   1 pkt 

11. Poprawność językowa, ortografia i interpunkcja  .............................  –   3 pkt

12. Estetyka pisma  ................................................................................  –   1 pkt

Łącznie  ..................................................................................................  – 14 pkt

Kryteria oceny opisu (krajobrazu, przedmiotu, sytuacji)

  1. Planowanie opisu  ............................................................................  –   1 pkt

  2. Wstęp, rozwinięcie, zakończenie  ....................................................  –   1 pkt

  3. Stosowanie słownictwa opisującego  ..............................................  –   1 pkt
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  4. Zastosowanie porównań, przenośni, epitetów,  

wyrazów dźwiękonaśladowczych  .....................................................  – 1 pkt

  5. Oryginalność  .....................................................................................  – 1 pkt

  6. Akapity  ..............................................................................................  – 1 pkt

  7. Poprawność językowa, ortografia i interpunkcja  ...............................  – 3 pkt

  8. Estetyka pisma  ..................................................................................  – 1 pkt

Łącznie  ..................................................................................................  – 10 pkt

 

Kryteria oceny opisu obrazu, reprodukcji

  1. Zgodność treści i formy  ....................................................................  – 1 pkt

  2. Krótka informacja o dziele i twórcy  ...................................................  – 1 pkt

  3. Tematyka obrazu  ..............................................................................  – 1 pkt

  4. Plan pierwszy – opis  .........................................................................  – 1 pkt

  5. Plan drugi – opis  ...............................................................................  – 1 pkt

  6. Opis tła  ..............................................................................................  – 1 pkt

  7. Wyrażenie nastroju  ...........................................................................  – 1 pkt

  8. Zastosowanie słownictwa określającego przestrzeń  ........................  – 3 pkt

  9. Ocena własna dzieła  .........................................................................  – 1 pkt 

Łącznie  ..................................................................................................  – 11 pkt

Kryteria oceny opisu postaci, charakterystyki

  1. Przedstawienie postaci  .....................................................................  – 1 pkt

  2. Opis wyglądu  ....................................................................................  – 1 pkt

  3. Zachowanie postaci w różnych sytuacjach  .......................................  – 1 pkt

  4. Zainteresowania  ................................................................................  – 1 pkt

  5. Charakter – zalety, wady  ...................................................................  – 1 pkt

  6. Umysłowość  .....................................................................................  – 1 pkt

  7. Motywy postępowania  ......................................................................  – 1 pkt

  8. Stosunek do obowiązków, do ludzi, do otoczenia  ............................  – 1 pkt

  9. Stosowanie słownictwa oceniającego  ..............................................  – 1 pkt

10. Stosowanie cytatów  ...........................................................................  –1 pkt

11. Kompozycja  ......................................................................................  – 1 pkt

12. Poprawność językowa, ortografia, interpunkcja  ...............................  – 3 pkt

13. Oryginalność stylu  .............................................................................  – 1 pkt

14. Estetyka pisma  ..................................................................................  – 1 pkt

Łącznie  ..................................................................................................  – 16 pkt

Kryteria oceny streszczenia

  1. Podanie źródła tekstu  .......................................................................  – 1 pkt

  2. Wybór materiału  ................................................................................  – 1 pkt

  3. Wybór słownictwa nadającego zwięzłość tekstu  ..............................  – 1 pkt

  4. Dobór zdań nadających styl zwięzły, prosty, jasny  ...........................  – 1 pkt

  5. Chronologia zdarzeń, informacji  .......................................................  – 1 pkt

  6. Uwzględnienie związków przyczynowo – skutkowych  ......................– 1 pkt

  7. Spoistość tekstu ................................................................................  – 1 pkt
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8. Poprawność językowa, ortografia, interpunkcja ................................  – 3 pkt

9. Estetyka tekstu  ..................................................................................  – 1 pkt

Łącznie  ..................................................................................................  – 11 pkt

Kryteria oceny zaproszenia 

1. Data  ................................................................................................  –   1 pkt

2. Adresat zaproszenia  .......................................................................  –   1 pkt

3. Cel wypowiedzi  ...............................................................................  –   1 pkt 

4. Miejsce spotkania  ...........................................................................  –   1 pkt

5. Rozmieszczenie tekstu  ...................................................................  –   1 pkt

6. Podpis  .............................................................................................  –   1 pkt

7. Poprawność językowa, ortografia, interpunkcja  .............................  –   3 pkt

8. Estetyka pisma  ................................................................................  –   1 pkt

Łącznie  ..................................................................................................  – 11 pkt

Kryteria oceny pozdrowienia 

1. Adres  .................................................................................................  – 1 pkt

2. Adresat pozdrowienia  .......................................................................  – 1 pkt

3. Cel wypowiedzi  .................................................................................  – 1 pkt

4. Sposób wyrażenia uczuć  ..................................................................  – 1 pkt

5. Rozmieszczenie tekstu  .....................................................................  – 1 pkt

6. Poprawność językowa, ortografia i interpunkcja  ...............................  – 3 pkt

7. Estetyka pisma  ..................................................................................  – 1 pkt 

Łącznie  ....................................................................................................  – 9 pkt
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KRYTERIA OCENY ROZPRAWKI

Kryteria oceny poprawności językowej wypracowania (dotyczy wszystkich dłuższych form wypowie-

dzi pisemnej) 

Lp. Poprawność językowa w zakresie Punktacja

1. Składni

bezbłędnie 5 pkt
1 błąd 4 pkt
2 błędy 3 pkt
3 błędy 2 pkt
4 błędy 1 pkt
5 błędów 0 pkt

2. Bogactwa języka

bezbłędnie 5 pkt
1 błąd 4 pkt
2 błędy 3 pkt 
3 błędy 2 pkt 
4 błędy 1 pkt
5 błędów 0 pkt 

3. Ortografii

bezbłędnie 5 pkt
1 błąd 4 pkt
2 błędy 3 pkt
3 błędy 2 pkt
4 błędy 1 pkt 
5 błędów 0 pkt

4. Interpunkcji
3 błędy 2 pkt
4 błędy 1 pkt
5 błędów i więcej 0 pkt błędów

5. Czytelności pisma, akapitów, staranności
2 błędy 1 pkt
3 błędy i więcej 0 pkt

Razem 18 pkt

Załącznik nr 1 – Kryteria wymagań 

Kryteria
Wymagania podstawowe

Wiadomości i umiejętności
Wymagania ponadpodstawowe

wiadomości i umiejętności

Przystępność Bardzo łatwe, łatwe Trudne i bardzo trudne

Użyteczność Praktyczne, przydatne życiowo
Teoretyczne, mniej przydatne życiowo, 

naukowe

Niezbędność wewnątrzprzedmiotowa
Niezbędne w dalszej 
edukacji – bazowe

Rozszerzające podstawy 
przedmiotu

Niezbędność międzyprzedmiotowa
Ułatwiające uczenie się innych przedmiotów  

– interdyscyplinarne
Pogłębiające interdyscyplinarność  

lub swoistość

Niezawodność
Pewne, sprawdzone, 
wdrożone w praktyce

Także hipotezy, problemowe
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Załącznik nr 2 – Cele kształcenia w ujęciu taksonomicznym

Psychomotoryczne
(praktyczne)

Poznawcze
(intelektualne)

Wychowawcze
(motywacyjno-
emocjonalne)

Poziom Kategoria Poziom Kategoria Poziom Kategoria

I. Działania

A. Naśladowanie I. Wiadomości
A.  Zapamiętanie 

wiadomości

I. Działanie

A.  Uczestnictwo 
w działaniu

B. Odtwarzanie
B.  Zrozumienie 

wiadomości/ 
wyjaśnienie

B.  Projektowanie 
działania

II. Umiejętności

C.  Sprawność 
działania 
w stałych 
warunkach 
(typowych)

II. Umiejętności

C.  Stosowanie 
wiadomości 
w sytuacjach 
typowych 

II. Postawy

C.  Nastawienie  
na działanie

D.  Sprawność 
działania 
w zmienionych 
warunkach 

D.  Stosowanie 
wiadomości 
w sytuacjach 
problemowych

D.  System działań 
(internalizacja 
wartości)

Załącznik nr 3 – Czasowniki operacyjne służące do opisu czynności ucznia

Taksonomia 
celów

Określenie 
wieloznaczne

Określenie konkretne
(czasowniki operacyjne)

I.  Poziom  
wiadomości

A. Zapamiętanie wiadomości Wiedzieć

Nazwać
Zdefiniować
Wymienić
Zidentyfikować
Wyliczyć
Rozpoznać

B. Zrozumienie wiadomości Rozumieć

Streścić
Wyjaśnić
Zilustrować
Rozróżnić
Uporządkować

II.  Poziom 
umiejętności

C.  Stosowanie wiadomości 
w sytuacjach typowych

Kształtować

Rozwiązać
Skonstruować
Porównać
Zastosować
Sklasyfikować
Narysować
Scharakteryzować
Zmierzyć
Wybrać sposób
Określić
Zaprojektować
Wykreślić

D.  Stosowanie wiadomości 
w sytuacjach problemowych

Kształtować

Dowieść
Przewidzieć
Zanalizować
Wykryć
Ocenić
Zaproponować
Zaplanować
Uargumentować
Wnioskować
Zastosować (w nowej
sytuacji)
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Plan wynikowy wpisuje się w tabelę, która zawiera rubryki, np. 1. – Lp., 2. – Temat bloku, 3 –Te-

mat lekcji, 4–5 – Wymagania programowe na poziomie P i PP, 6 – Nauczanie, materiał, treści, meto-

dy, formy pracy, 7 – Sposób kontroli osiągnięć, 8 – Uwagi.

Przykład planu wynikowego (fragment planu dla kl. V)

Lp. Temat bloku
Temat lekcji

(liczba godz.)

Wymagania 
programowe

Podstawowe P 
uczeń

Wymagania 
programowe

Ponadpodstawowe PP uczeń

Nauczanie,
Materiał
Treści

Metody
Formy pracy

Sposób 
kontroli 

osiągnięć
Uwagi

I.

Lato  
w przyrodzie 

i w sercu 
(19godz.)

Nasz 
przyjaciel 
Gawędek
(1 godz.)

–  słucha uważnie
–  czyta płynnie
–  czyta 

z odpowiednią 
intonacją

–  odpowiada  
na pytania

–  rozpoznaje 
w tekście części 
mowy poznane 
w klasie IV

– słucha krytycznie
–  czyta pięknie ze zwróceniem 

uwagi na znaki przestankowe
–  odczytuje przenośne znaczenie 

słów i wyrażeń, zwrotów, 
np. zahartować się, zebrać 
siły dzielnie stawić czoło 
przeciwieństwom losu

–  opowiada według planu 
wypowiedzi

–  pisze poprawnie z pamięci
–  wyraża własne zdanie na temat
–  tworzy kryteria czytania ze 

zrozumieniem

Widokówki, zdjęcia, 
foldery

Albumy

Podręcznik s. 9

Kartki

Trening czytania

Rozmowa

Praca z tekstem 

Praca indywidualna 
i zbiorowa

Praca w grupach

Ocena 
czytania  

wg kryteriów


