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15.04 2020r.
TEMAT: Jak korzystać z tekstów innych autorów.

1. Zapisz w zeszycie temat lekcji i zrób w zeszycie ćwicz. 1 a i b, s. 213 
( możesz korzystać np. z wyszukiwarki internetowej lub innych dotępnych w 
domu źródeł informacji, np. encyklopedia).

2. Zapoznaj się z definicją opisu bibliograficznego (podręcznik, s. 213). Napisz 
w zeszycie ( korzystając z tej definicji), co powinien zawierać opis 
bibliograficzny.

3. Wykonaj w zeszycie ćwicz. 2 i 3, s. 213.

Zrób zdjęcie ćwiczeń wykonanych w zeszycie i prześlij je na e maila najpóźniej 
do piątku 17.04. 2020r. do godz.15.
Możesz również pisać w Wordzie, w takiej formie przesłać do sprawdzenia, a 
następnie wydrukować i wkleić do zeszytu ( ta forma jest dla mnie znacznie 
wygodniejsza do sprawdzania ).
Osoby, które w wyznaczonym terminie prześlą bezbłędne i starannie wykonane 
prace, otrzymują:++. Osoby, które prześlą pracę z nielicznymi błędami lub 
brakami otrzymują:+.
Osoby, które w wyznaczonym terminie nie prześlą ćwiczeń otrzymują: -

 16.04. 2020 r.
TEMAT: Mowa zależna, mowa niezależna.

1. Zapisz w zeszycie temat lekcji.
2. Przepisz do zeszytu podane niżej definicje:

mowa niezależna – przytaczanie w dosłownym brzmieniu czyjejś wypowiedzi, 
np. Nauczyciel zapytał: „Zrobiłeś to zadanie samodzielnie?”

mowa zależna – wplatanie czyjejś wypowiedzi w relację narratora, np.
Nauczyciel zapytał, czy zrobiła to zadanie.

3. Przypomnij sobie definicję parafrazy, podręcznik, s.16

4. Wejdź na platformę epodręczniki.pl

Wybierz przedmiot – język polski i znajdź temat w wyszukiwarce: „Mówienie o
mówieniu”.



Wpisz do zeszytu wyrazy i wyrażenia, których używa się przy parafrazowaniu –
ćwicz. 4 (epodręczniki.pl)
Pamiętaj: mowa zależna jest rodzajem parafrazy, bo przekształcasz tekst w jego 
oryginalnym brzmieniu.

5. Zrób w zeszycie ćwicz 1, 2, 7 z platformy epodręczniki.pl
Pozostałe ćwiczenia wykonaj również, ale nie musisz wpisywać ich do zeszytu 
( w razie wątpliwości skorzystaj z możliwości sprawdzenia poprawności 
odpowiedzi).

17.04.2020 r.
TEMAT: Redagujemy dalszy ciąg opowiadania p.t. „Król Globares 
i mędrcy”.

1. Przepisz temat i otwórz ćwiczenia na s.95.
2. Przeczytaj tekst – fragm. opowiadania S. Lema.
3. Zrób ćwicz. 1b s. 95, 4a i b s. 96 (w ćwiczeniach)

ZADANIE
Napisz na komputerze ( najlepiej w Wordzie) opowiadanie będące kontynuacją 
tekstu S. Lema. W swojej pracy opisz, jak potoczyły się losy pierwszego mędrca
i co mógł opowiedzieć królowi. Opowiadanie ma mieć charakter twórczy, czyli 
sam wymyślasz dalszą jego część. Zastosuj mowę zależną i niezależną. Zwracaj 
uwagę na stylistykę pracy, ortografię i interpunkcję, gdyż  za pracę uzyskasz 
ocenę.
Praca nie powinna być krótsza niż 150 słów ( na końcu w nawiasie podajecie 
liczbę słów w waszej pracy).
Prace przesyłacie najpóźniej do poniedziałku 20.04.2020 r. do g.15.
Osoby, które nie prześlą pracy otrzymują ocenę niedostateczną.
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