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Kochani,

do Waszych rąk trafia kolejny już – piąty – tom podręcznika do nauki języka polskiego. Tak jak 
poprzednie cztery, został napisany specjalnie dla Was. I tak jak wcześniej, jego bohaterami są 
Wasi rówieśnicy – Maksym i Olga. Zapewne zdążyliście się już z nimi zaprzyjaźnić. W ich towa-
rzystwie będziecie pogłębiać znajomość polskiego, poznawać nowe słowa, zwroty i wyrażenia. 

Maksyma i Olgę oraz ich rodziców i przyjaciół czekają nowe przygody. Przeżywanie ich razem 
z nimi pomoże Wam lepiej poznać nie tylko język, ale także Polskę, jej geografię, historię, kulturę, 
zwyczaje, a także ludzi, którzy w niej mieszkają.

Nauka języka polskiego, o czym mieliście się okazję przekonać, to fascynująca przygoda. Po-
konywanie trudności, osiąganie coraz wyższego poziomu znajomości polskiego daje ogromną 
satysfakcję. Jak mawiali starożytni Rzymianie: per aspera ad astra – przez ciernie do gwiazd. Mamy 
jednak nadzieję, że nauka z tym podręcznikiem będzie dla Was przede wszystkim przyjemnością.

Serdecznie życzymy Wam radości z pokonywania kolejnych barier językowych i wiary, że dzięki 
wytrwałej pracy już niedługo będziecie mogli swobodnie posługiwać się językiem Waszych 
przodków.

Lilia Luboniewicz
Sekretarz Zarządu Fundacji Wolność i Demokracja

Koordynator projektu „Biało-czerwone ABC”
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znajdą Państwo w książce elektronicznej pt. „Materiały uzupełniające do podręcz-

nika”. Dołożyliśmy wszelkich starań, by podać źródła i autorów / autorki wykorzy-

stanych w projekcie utworów. Odnośniki do nich znajdują się w podręczniku i / lub 

w materiałach uzupełniających, które można pobrać ze strony internetowej Fundacji 

„Wolność i Demokracja” http://wid.org.pl/.
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LEKCJA 0
Znamy się (nie tylko) z widzenia!

Z Maksem i Olgą, ich rodzicami, przyjaciółmi i najbliższymi spotykamy się 
od dawna, śledzimy ich przygody i perypetie. Dzięki nim też rozmawiamy 

na przeróżne tematy. Sprawdź, ile wiesz, o bohaterach naszej książki. 
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I. Przeczytaj dialog i zdecyduj, czy zdanie jest prawdziwe (P), fałszywe (F), 
czy w tekście brakuje informacji na dany temat (BI).

Maksym: Mamo, widziałaś, że na klatce wisi ogłoszenie? Pani Swietłana zgubiła klucze 

od piwnicy.

Mama: Tak, rozmawiałyśmy wczoraj na klatce. Wiesz, jakie to dla niej trudne? Nie 

dość, że musiała zejść o kulach po schodach, bo nie działała winda, to jeszcze ktoś 

wykręcił żarówkę na dole. Kiedy już zeszła, okazało się, że nie ma klucza, wysunął 

jej się gdzieś po drodze.

Maksym: Spotkałem ją dziś na schodach. Zapytała, czy zszedłbym do piwnicy i wkrę-

cił żarówkę. Może też przy okazji znalazłbym 

klucz.

Mama: Cieszę się synku, że zechciałeś okazać 

jej pomoc.

Maksym: Mamo, wpadł mi właśnie do głowy 

świetny pomysł. Może warto byłoby zorga-

nizować spotkanie lokatorów. Moglibyśmy 

porozmawiać, napić się soku lub kawy i za-

stanowić się, co zrobić, żeby żyło się lepiej 

w naszym bloku. Moglibyśmy zapytać nie 

tylko panią Swietłanę, ale również tego star-

szego pana spod siódemki, czy nie jest im po-

trzebna jakaś pomoc. 

Mama: To doskonały pomysł, tylko zastana-

wiam się, gdzie urządzilibyśmy nasze spo-

tkanie? Hmm… Może na podwórku. Wynie-

ślibyśmy stoliki i każdy wziąłby krzesło. 

Upiekłabym ciasto, może któraś z sąsiadek 

też przygotowałaby jakąś przekąskę. 

LEKCJA 1
Sprawy sąsiedzkie

Na drzwiach wejściowych do budynku, w którym mieszka rodzina Mar-
czenków, pojawiło się ogłoszenie: „Dnia 16.09.2018 roku w godzinach 
południowych, najprawdopodobniej w piwnicy, zgubiono klucz. Uczciwego 

znalazcę proszę o kontakt. Swietłana, mieszkanie numer 20”.

KULE, ŻARÓWKA, LOKATOR, KLUB OSIEDLOWY, 
SKWER, ZAPODZIAĆ SIĘ
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P F BI

0. Na klatce wisi ogłoszenie. 

1. Sąsiadka ma problemy z chodzeniem. 

2. W piwnicy była zepsuta żarówka.

3. Sąsiadka zgubiła klucz w piwnicy.

4. Maksym sam zaproponował pomoc sąsiadce.

5. Maksym chce zorganizować spotkanie w sprawie wykręconej 

żarówki. 

6. W bloku Marczenków mieszkają lokatorzy w podeszłym wieku. 

7. Mama chce zaprosić sąsiadki do współorganizowania spotkania.

II. Uzupełnij ogłoszenie.

DRODZY LOKATORZY⁰,
DNIA 20 WRZEŚNIA 2018 ROKU O GODZINIE 17.00 NA ............................................¹ ODBĘDZIE SIĘ 
............................................² LOKATORÓW NASZEGO ..............................................³.

BĘDZIEMY ZASTANAWIAĆ SIĘ, JAK MOŻEMY SOBIE WZAJEMNIE ..............................................⁴, CO 
MOGLIBYŚMY ZROBIĆ, BY W NASZYM BLOKU MIESZKAŁO SIĘ ..............................................⁵.

PROSZĘ WZIĄĆ ZE SOBĄ ..............................................⁶, MILE WIDZIANE BĘDĄ TAKŻE DROBNE 
..............................................⁷

POZNAJMY SIĘ LEPIEJ!
RODZINA MARCZENKÓW

III. Proszę zastanowić się w grupach i wypisać trzy tematy rozmów, 
które można by podjąć podczas spotkania lokatorskiego.

A. Pomoc starszym sąsiadom, np. wynoszenie śmieci, robienie zakupów.

B.

C.

D.
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IV. Posłuchaj, a następnie odpowiedz na pytania.

1. Kiedy odbyło się spotkanie lokatorów?

2. O czym dyskutowano podczas spotkania lokatorów?

2. Jakie rozwiązania zaproponowano, by utrzymać czystość w budynku?

3. Do czego zobowiązał się tata Maksyma?

4. W jaki sposób lokatorzy będą pomagać starszym osobom?

5. Jakie plany na wiosnę mają lokatorzy budynku?

6. Dlaczego lokatorzy chcą stworzyć klub osiedlowy?

Część przyimków w języku polskim i ukraińskim łą-

czy się z tym samym przypadkiem, np.:

на столi – na stole

wziąć za rękę – взяти за руку

W wielu sytuacjach są jednak pewne rozbieżności 

w doborze przyimków bądź ich łączliwości, np.:

вчитися в унiверситетi – uczyć się na uniwersytecie

krople na kaszel – краплi вiд кашлю

Niekiedy w języku polskim występuje przyimek, 

a w języku ukraińskim brakuje go. Może też występo-

wać odwrotna sytuacja, np.:

впевнений у собi – pewny siebie

їхати на машині – jechać samochodem

V. Uzupełnij tekst odpowiednimi przyimkami.

spod, w, o, dla, z, do, przy, ku, w celu, do, dzięki, o, na, w, mimo, do, w, wbrew, na

W⁰ następnym tygodniu lokatorzy mieszkający ................1 Łyczakowskiej 125 wzięli się 

................2 pracy. Kupili mop ................3 mycia podłogi. ................4 uporządkowania ogrodu loka-

torzy kupili grabie, łopaty i podłączyli szlauch. Pomyślano też ................5 osobach star-

szych. ................6 imieniu pana spod siódemki mama Maksyma napisała podanie ................7 

udzielenie zapomogi ................8 osoby starszej. ................9 zmęczenia Maksym poszedł pomóc 

sprzątnąć piwnicę pani Swietłany. Oddano też ................10 naprawy jej starą pralkę. ................11 

zdumieniu Maksa wszyscy jego rówieśnicy ................12 bloku zaangażowali się ................13 

pomoc. Naprawa windy to było przedsięwzięcie ................14 wielką skalę. ................15 obawom 

udało się ją naprawić ................16 panu ................17 dziewiątki, który, jak się okazało, jest mon-

terem. Wszyscy wyglądali ................18 zadowolonych.

UWAGA!!!
W JĘZYKU POLSKIM 

DLA + OSOBA, 
NP. KWIATY DLA MAMY

DO + PRZEDMIOT, 
NP. PASTA DO ZĘBÓW
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VI. Wybierz odpowiedni przyimek, a następnie wstaw rzeczownik w odpo-
wiedniej formie.

0. Pojechałem wczoraj na / do uniwersytet (uniwersytet).

1. Wszyscy siedzieli przy / na ................................. (stół).

2. Pod / Za ................................ (nieobecność) Olgi postawiono nowe kosze na / od ............................... 

(śmieć, l.mn.). 

3. Rodzice wyjechali na / u ................................. (urlop).

4. Dzieci chodziły w / na ................................. (basen).

5. Wszyscy widzieli przez / u ................................. (okno, l.mn.) swojego budynku jak pięknie 

latem kwitły kwiaty.

6. Na / O ................................. (świt) klatka schodowa była już posprzątana. 

7. Po / Przed ................................. (godzina) wszystko było już gotowe. 

8. Wieczorem mama zadzwoniła na / pod ................................. (numer) alarmowy.

9. Ten kocyk był bardzo przyjemny w / na ................................. (dotyk).

10. Maksym nakrywał do / na ................................. (stół)

VII. Uzupełnij luki poprawnym przyimkiem tam, gdzie jest to konieczne. 

1. Różnica ................ wieku była między nimi ogromna.

2. Ta recenzja ................ książki była niezwykle interesująca.

3. Był bardzo pewny ................ siebie, zawsze myślał, że robi wszystko najlepiej.

4. Ten rok, dla mieszkańców, był bogaty ................ doświadczenia. 

5. Zaprezentował się wszystkim ................ dziwny sposób.

6. To nie jest rozmowa ................ telefon.

7. Ten rów był głęboki ................ trzy metry.

8. Po całym dniu pracy wszyscy wyglądali ................ zmęczonych.

VIII. Miasto przyznało twojej szkole pięćdziesiąt tysięcy hrywien. Zastanów 
się, co można byłoby w niej lub w jej okolicy zmienić. Przedstaw swoją pro-
pozycję na forum grupy, następnie zagłosujcie na najlepszy projekt.
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I. Przeczytaj dialog i na jego podstawie podpisz obrazki.

Staszek: Teraz! Stary, spokojnie! Blokuj go!

Maksym: Człowieku, staram się, ale nie mogę. Pad mi siada. Zapauzujemy? Muszę go 

podładować. Dobrze, że się samo zapisało.

Staszek: Luz. Mój troll może trochę odpocząć.

Maksym: To zajmie chwilę. Mamy sporo punktów, możesz upgrade’ować [czytaj: ap-

grejdować] swojego awatara, żeby był bardziej cool [czytaj: kul].

Staszek: Ha, ha, ha. Mój Olgierd jest doskonały, ale może mieć lepszą tarczę.

Mama: Chłopcy, za piętnaście minut bę-

dzie obiad.

Staszek: Super, proszę pani!

Mama: Chłopcy, a w co gracie?

Maksym: W „Piratów” na konsoli.

Staszek: Fajna gra, a online gra się jeszcze 

lepiej niż w zwyczajnej wersji offline. 

Maksym: Racja! Jak dobrze, że mamy 

szybkie łącze internetowe, więc wszystko 

ładuje się bez problemu. 

Mama: Drodzy panowie, mówcie, proszę, 

językiem mniej hermetycznym. Tyle za-

pożyczeń w kilku zdaniach… Kompletnie 

was nie rozumiem.

Maksym: Hermetycznie, czyli w sposób 

zamknięty, a kompletnie, czyli zupełnie, 

wcale?

Mama: Sprytne posunięcie. Plus dwa ziem-

niaki do kotleta! 

LEKCJA 2
Domowa Wieża Babel

Mama podsłuchuje rozmowę Maksa ze Staszkiem, której połowy nie rozu-
mie, co ją bardzo denerwuje.

NEOLOGIZM, ZAPOŻYCZENIE, 
INTERNACJONALIZM, HERMETYCZNY, 

ZAPAUZOWAĆ (KOGO? CO? + B.), AWATAR, 
UPGRADE’OWAĆ (KOGO? CO? + B.), ONLINE, 

OFFLINE, ESPERANTO, WTRĘT
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zapauzować0 ....................................................¹ ....................................................2 ....................................................3

.......................................................................................4 ....................................................5 ....................................................6

....................................................7 ....................................................8 ....................................................9 ....................................................10

II. Powiedz, z jakiego języka pochodzą wyrazy, których używają Maksym 
i Staszek? Dlaczego odwołują się do tego języka? Zajrzyj do słownika wy-
razów obcych.

III. Przeczytaj dialog z ćwiczenia I jeszcze raz i podaj polskie odpowiedniki 
poniższych wyrazów. 

0. zapauzować – zatrzymać 

1. blokować – ......................................................................................................

2. pad – ......................................................................................................

3. konsola – ......................................................................................................

4. upgrade’ować – ......................................................................................................

5. cool – ......................................................................................................

6. awatar – ......................................................................................................

7. hermetyczny – ......................................................................................................
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IV. Ułóż dialog między Maksymem a Staszkiem z ćwiczenia I, za-
stępując słowa zaznaczone na żółto ich polskimi odpowiednikami. 
Ćwiczenie możesz wykonać w parze z koleżanką / kolegą.

I PATRZ: T IV, L 8

Neologizm – wyraz, zwrot lub znaczenie wyrazu nowo powstałe w jakimś języku. 

Jest wiele rodzajów neologizmów, m.in. neologizmy frazeologiczne, takie jak pirat 

drogowy czy bank krwi. 

Zapożyczenie – wyraz, związek wyrazowy lub struktura składniowa przejęte z ję-

zyka obcego lub na nim wzorowane, np. tapczan to zapożyczenie z języka tureckiego, 

z kolei wyraz nastolatek to kalka z języka angielskiego. Zapożyczenia też są neologi-

zmami, a jedną z ich kategorii stanowią internacjonalizmy.

Internacjonalizm – wyraz zapożyczony z jakiegoś języka do wielu innych języków 

i mający w nich to samo znaczenie, np. restauracja, hotel, dyskusja, telefon.

V. Uzupełnij tabelę odpowiednią częścią mowy.

RZECZOWNIK RZECZOWNIK (OSOBA) PRZYMIOTNIK

0. humanizm humanista humanistyczny

1. ........................................................ ........................................................ optymistyczny

2. ........................................................ pesymista ........................................................

3. artyzm ........................................................ ........................................................

4. muzyka ........................................................ ........................................................

5. ........................................................ informatyk ........................................................

6. specjalizacja ........................................................ ........................................................

7. ........................................................ arystokrata ........................................................

8. ........................................................ ........................................................ studencki

9. akademia ........................................................ ........................................................

10. ........................................................ ........................................................ architektoniczny

I https://sjp.pwn.pl/szukaj/zapo%C5%BCyczenia.html
https://pl.wikipedia.org/wiki/Neologizm 
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VI. Przeczytaj fragment wywiaduII z językoznawcą, profesorem Janem Miod-
kiem, i zdecyduj, czy zdanie jest prawdziwe (P), fałszywe (F), czy w tekście 
brakuje informacji na dany temat (BI).

– Powiedziałbym: „Wow, mamy newsa!”, ale podobno za „łał” skłonny jest Pan zamor-

dować? Woli pan „o, Jezu...”

– ... albo „o, matko” czy „o, rany”. Moje pokolenie, jeśli wplatało w wypowiedzi wtręty 

obcojęzyczne, to z rosyjskiego czy niemieckiego. Nie mówię już o językach klasycz-

nych i wtrącaniu przez przeciętnego inteligenta „panta rei” czy „alea iacta est”, albo 

z francuskiego „en block”. My mówiliśmy: „a co mi tu będziesz jakąś bumagę podrzu-

cał” albo „słuchaj, to jest prikaz, ruki pa szwam, trzeba wykonać”, albo z niemiecka 

„koniec, szlus” i „to jest fertig”. Zdaję sobie sprawę, że dzisiaj młodzi ludzie muszą 

w różnych sytuacjach życiowych posłużyć się ekspresywizmami i to są najczęściej 

anglicyzmy. Oni powiedzą, że było „full ludzi” albo „ale boss, ale man” i dziękują sobie 

„za help”. Gdy grając w ping-ponga, zdobyło się punkt, bo piłka otarła się o kant stołu, 

mówiło się albo trzysylabowe „prze–pra–szam”, albo w skrócie „pardon”. Jeśli ten 

obyczaj przetrwał, to głowę daję, że dziś mówi się „sorry”.

– A co z „wow”?

– Rozumiem, że przerywniki są młodzieży potrzebne i prędzej czy później musiało 

z angielskiego przyjść i „wow”. Jest przecież krótsze od „o, matko, co ty powiesz”. Ale 

tak mogą mówić nastolatki. Każdemu jednak doradzam, żeby tego nie było za dużo. 

Jeśli tylko w ten sposób wyrażamy radość czy zdziwienie, to staje się monotonne. 

– „Wow” jest niepotrzebne?

– Nie ma słów niepotrzebnych językowi. W tym sensie jestem i za „wow”, i za „super”, 

i za „ekstra”, czy za „odjazdem”, „odlotem”, „cool” i „jazzy”. Całe zło zaczyna się w mo-

mencie, gdy ktoś, uczepiwszy się takiego modnego słowa, rezygnuje z całego wachla-

rza konstrukcji wariantywnych.

– Czy młodzi ludzie są dziś ubożsi językowo?

– Odwrotnie. Jeszcze trzydzieści lat temu mówi-

łem, że nie zabraniam nikomu mówić, że coś jest 

„fajne”, bo sam też takiego słowa używam. Tylko 

po pierwsze, trzeba wiedzieć, kiedy, a po drugie, 

mogliby zobaczyć, że ta koleżanka jeszcze może 

być: „miła”, „sympatyczna”, „zdolna”, „koleżeń-

ska”, a nie załatwiać to jednym – „fajna”. Pod tym 

względem dzisiejsze dwudziestolatki są bogatsze, 

bo u nich „fajnie” przegrywa z „super”, „ekstra”, 

„mega” i z „wypasem”. A są jeszcze „megawypas”, 

„megawypasik”, „juice”, „odlot”, „odjazd”. Tych słów 

jest dzisiaj więcej. Tylko, na miły Bóg, niech oni 

to przeplatają. Niech nie uczepiają się tego, że 

wszystko jest „super”. A może jest „ekstra”.

II https://wiadomosci.wp.pl/prof-miodek-jestem-za-ekstraodlotem-6036906044933249a
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P F BI

0. Młodzi ludzie często używają wtrętów z języka rosyjskiego lub 

niemieckiego.



1. Zapożyczone z języka niemieckiego słowo „szlus” oznacza 

początek.

2. Wyraz „pardon” jest odpowiednikiem polskiego czasownika 

„przepraszam”.

3. Wyraz „wow” rzadko pojawia się w wypowiedziach młodzieży.

4. Stosowanie zapożyczeń sprawia, że język polski jest nowoczesny.

5. Język polski nie ma dobrych odpowiedników dla wyrazu 

„super”.

VII. Napisz jak najwięcej synonimów wyrazów „fajny” i „fatalny”.

VIII. Przeczytaj tekst o Ludwiku ZamenhofieIII i odpowiedz na pytania.

Ludwik Zamenhof i język esperanto

100 lat temu, 14 kwietnia 1917 roku, zmarł Ludwik Zamenhof. Twierdził, że do niepo-

rozumień między ludźmi dochodzi przez barierę językową, dlatego wymyślił język 

wspólny dla wszystkich. 

„Myślę, że największym plusem języka esperanto jest gramatyka i swobodny styl. 

Słownictwo nie stanowi większego problemu, zwłaszcza że każdy w oparciu o wypra-

cowane przez Zamenhofa zasady sam tworzy słowa, a to znaczy, że na powiedzenie 

jednego wyrazu może istnieć kilka słów.” – mówi esperantystka Gabriela Kosiarska.

Ludwik Zamenhof, twórca esperanta, urodził się w Białymstoku 15 grudnia 1859 r. 

Biegle władał językiem polskim, rosyjskim, niemieckim, francuskim, angielskim, 

łaciną i greką. W tym czasie miasto zamieszkiwały cztery grupy narodowościo-

we: Polacy, Rosjanie, Niemcy i Żydzi, między którymi dochodziło do nieporozumień 

i konfliktów. Zamenhof idealistycznie wymyślił, że jeśli powstanie wspólny język, to 

wszyscy ludzie będą „braćmi”.

III https://www.polskieradio.pl/39/156/Artykul/1179907,Ludwik-Zamenhof-i-jezyk-esperanto

FAJNY FATALNY

KOSZMARNYŚWIETNY
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W 1887 roku powstał pierwszy podręcznik do nauki języka esperanto. Ludwik Za-

menhof z pomocą swojego przyszłego teścia rozesłał egzemplarze po całym świecie 

i czekał. Jednym z pierwszych admiratorów stał się Antoni Grabowski – z zawodu 

inżynier, z zamiłowania literat. 

Z czasem dziełem białostoczanina zaczęła interesować się prasa, zarówno krajowa, 

jak i zagraniczna. Z Polski, Francji, Bułgarii i Rosji nadchodziły listy z chęcią pomocy 

w popularyzacji nowego języka. Wreszcie podręcznik Lingvo internacia został ponownie 

opublikowany, a esperanto ruszyło na podbój świata. 

Kultura esperanta

Krytycy języka esperanto często zarzucają mu sztuczność, brak zaplecza kulturowe-

go i literackiego. Oskarżenia te nie są do końca zgodne z prawdą, gdyż istnieją książki 

pisane w języku esperanto. 

Jednak jego głównym zadaniem jest rola pomostu między innymi językami. Na 

przykład „Pan Tadeusz” najpierw został przetłumaczony na esperanto przez Antonie-

go Grabowskiego, a dopiero potem na angielski. W ten sam sposób powstały chińskie 

wydania powieści „Faraon” Bolesława Prusa i japońskie dzieł Elizy Orzeszkowej.

„Oczywiście nie sposób porównać polskiej literatu-

ry do literatury esperanta, jeżeli chodzi o jej objętość, 

z bardzo prostego powodu – długości funkcjonowania. 

Natomiast kultura esperanto jest coraz większa. Nie 

tylko książki, ale też istniejące piosenki, radiostacje 

czy telewizja bogacą ten język.” – tłumaczy Gabriela 

Kosiarska.

Sukces czy porażka?

Patrząc na liczby, język esperanto jednak nie spełnił swej funkcji – nie upowszech-

nił się, a jego miejsce zajął język angielski. Idea się nie sprawdziła? Można widzieć 

szklankę w połowie pustą lub w połowie pełną. Można zapytać, jaki sukces do osią-

gnięcia jeszcze jest przed esperantystami. Esperanto ma umożliwić istnienie wszyst-

kich języków, ułatwić komunikację między osobami z różnych narodów.

Niestety, z powodu braku jakichkolwiek statystyk, ciężko ustalić liczbę osób mó-

wiących w języku esperanto. Gabriela Kosiarska mówi o liczbach wahających się od 

100 tysięcy do 25 milionów osób.

a) Dlaczego Ludwik Zamenhof chciał stworzyć język uniwersalny?

b) Jak Zamenhof chciał dotrzeć do odbiorców z ideą nowego języka?

c) Dlaczego krytykuje się esperanto?

d) W jaki sposób język esperanto przyczynił się do spopularyzowania literatury 

polskiej?

e) W jakich obszarach kultury ludzie posługują się językiem esperanto?

IX. Przygotuj plakat, na którym przedstawisz wizerunek Ludwika Zamenhofa.
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I. Posłuchaj dialogu i wybierz prawidłową odpowiedź.

0. Pan Paweł pyta o to,

a) czy ktoś z klasy ma kartę biblioteczną?

b) czy ktoś kiedykolwiek był w bibliotece?

c) czy ktoś ma bibliotekę w domu?

1. Maksym

a) często chodzi do biblioteki osiedlowej.

b) mieszka w bibliotece.

c) nigdy nie był w bibliotece, o którą pyta nauczyciel.

2. Staszek

a) jest zły na Maksyma.

b) żartuje z Maksyma.

c) przedrzeźnia Maksyma.

3. W przyszłym tygodniu klasa Maksyma

a) założy karty biblioteczne.

b) zwiedzi bibliotekę.

c) będzie robiła notatki z wykładu.

4. Staszek

a) nie umie robić notatek.

b) szybko się uczy.

c) ma krótką pamięć.

LEKCJA 3
Zanotuj, bo zapomnisz!

Na lekcji języka polskiego uczniowie dowiedzą się, jak dobrze sporządzać 
notatki.

PIKTOGRAM, UJEDNOLICONY, ZAKREŚLACZ, 
MAPA MYŚLI, SKRÓT, SKRÓTOWIEC
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II. Porozmawiaj z koleżankami i kolegami w klasie o tym, jakie znasz sposoby 
na zapamiętywanie informacji. Spiszcie odpowiedzi na tablicy.

III. Maksym wraz z koleżankami i kolegami z klasy długo dyskutowali nad 
tym, w jaki sposób sporządzać notatki. Dopasuj tytułyI do odpowiednich 
wskazówek.

A. Pisz własnymi słowami. 

B. Stosuj jasny system edycji. 

C. Notuj tylko kluczowe fakty i informacje. 

D. Regularnie przeglądaj informacje w notatkach. 

E. Oprócz słów używaj rysunków. 

F. Myśl podczas notowania. 

G. Kiedy notujesz, zawsze miej cel.

H. Akcentuj najważniejsze treści. 

I. Notatki powinny zawierać słowa klucze. 

K. Zrób mapę myśli. 

0. Kiedy notujesz, zawsze miej cel.

Przygotowując się do notowania, pomyśl o swoim celu. 

Co chcesz osiągnąć? Czego się nauczyć? Jaką wiedzę czy 

umiejętności opanować? To sprawi, że twoja koncen-

tracja będzie przypominała wiązkę lasera i wyłapiesz 

z tekstu, wykładu czy lekcji tylko to, co najważniejsze.

1. ................................................................................................ 

Większość ludzi ma tendencje do zapisywania wszystkiego, co słyszy czy czyta. To 

zwiększa chaos, wydłuża czas notowania i powoduje frustrację. Notuj mądrze. Jeśli 

masz konkretny cel, to notuj tylko to, co bezpośrednio wiąże się z twoim celem, pomiń 

resztę niepotrzebnych informacji.

2. ................................................................................................ 

Skracaj najważniejsze informacje do słów kluczowych, krótkich fraz lub zdań. To 

właśnie one budzą skojarzenia i są wędkami do wyciągania informacji z pamięci. Gdy 

masz czas, uzupełnij szczegóły. 

3. ................................................................................................ 

To największy sprawdzian zrozumienia treści. Jeśli możesz coś napisać za pomocą 

własnych słów, to oznacza, że doskonale rozumiesz informacje i łatwiej będzie ci je 

zapamiętać. Jeśli dodajesz cytat, zapisz go zgodnie z zasadami.

I https://szybkanauka.pro/efektywne-notowanie/
https://fiszkoteka.pl/artykul/22-sztuka-notowania
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4. ................................................................................................ 

Zanim zaczniesz notować, pomyśl przez chwilę nad tematem. Pozwól, aby wiedza, 

którą już masz na ten temat, zaktywizowała się. To pozwoli ci szybciej łączyć nowe 

informacje z już posiadanymi. Pamiętaj, lepiej tworzyć notatkę niż ją pisać.

5. ................................................................................................ 

Używaj takiego sposobu zapisu, aby zachować czytelność notatek. Stosuj ujednolicony 

system wypunktowań, skrótów i znaków umownych (na przykład wykrzykników, 

kształtów czy kolorów). Zostaw dużo pustej przestrzeni na późniejsze komentarze 

i aby zachować przejrzystość.

6. ................................................................................................ 

Jeśli chcesz uatrakcyjnić swoje notatki, jednocześnie podnosząc ich skuteczność 

– dodawaj do tekstu rysunki. Proste i schematyczne piktogramy uruchomią twoją 

prawą półkulę i polepszą zapamiętywanie. Rysunki są dla ciebie, więc mogą mieć 

znaczenie tylko dla ciebie.

7. ................................................................................................ 

Używaj różnego rodzaju sposobów zaznaczania najważniejszych informacji. Możesz 

używać gwiazdek (*) lub zakreślać elipsą najważniejsze fakty. Stosuj zakreślacze lub 

podkreślanie kolorami dla informacji zgodnie z własnym systemem (np. czerwony 

– najważniejsze, żółty – cytaty, itd.)

8. ................................................................................................ 

Aby zapobiegać procesowi zapominania, 

który następuje już po 10 minutach od 

nauczenia, stosuj system powtórek. Przej-

rzyj i uzupełnij notatkę jak najszybciej 

po jej zrobieniu, a potem po 24 godzinach 

i po tygodniu. To zapewni ci pełny dostęp 

do tych informacji zawsze wtedy, gdy bę-

dziesz ich potrzebować.

9. ................................................................................................ 

Metodę tę opracowali dwaj brytyjscy na-

ukowcy: Tony i Barry Buzan. Udowodnili 

oni, że w czasie korzystania z tej techni-

ki wykorzystywane są obie półkule ludz-

kiego mózgu, a nie tylko prawa, jak to ma 

miejsce wtedy, gdy notujemy w sposób li-

nearny. Lewa półkula mózgowa, odpowia-

dająca m.in. za wyobraźnię, rozpoznawanie 

kolorów, postrzeganie przestrzeni i ma-

rzenia, jest zwykle mniej aktywna.
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W CZASIE ROBIENIA NOTATEK NIE MAMY CZASU NA PISANIE CAŁYCH SŁÓW, 
DLATEGO UŻYWAMY SKRÓTÓW I SKRÓTOWCÓWII.

Skróty wyrazów to pewne ich fragmenty, stosowane po to, żeby zaoszczędzić miej-

sce. Zawsze są odczytywane jako pełne wyrazy, np. godz. czytamy jako [godzina]. 

Skracamy wyrazy liczące więcej niż trzy litery, wyjątkami są: n. = nad, p. = pan, r. = 

rok, t. = tom, s. = syn, np. Umówiłem się z p. Kowalskim o godz. 18:00.

• Wyrazy polskie skracamy tak, żeby ostatnia litera była spółgłoską, np. ul., dr, por., 

zob. (wyjątki: a. = albo, ha = hektar i inne zapożyczenia).

• Nie dopisujemy znaków miękkości do ostatniej litery skrótu, po której w pełnej 

formie wyrazu znajduje się litera „i” oznaczająca miękkość głoski: godz., mies., os. 

• Jeżeli wyraz kończy się głoską miękką i staje się ostatnią literą skrótu, to za-

chowujemy oznaczenie miękkości: żeń. = żeński.

• Skróty w ciągu tekstu piszemy małą literą, chyba że są to skróty międzynaro-

dowe, np. nazwy pierwiastków chemicznych: Mg, K, Na.

• Jeżeli skrót kończy się tą samą literą, co skracany wyraz lub forma wyrazowa, 

na końcu skrótu nie piszemy kropki, np. dr = doktor (drem = doktorem3), mgr = ma-

gister (mgrowi = magistrowi), nr = numer, wg = według.

• Nie stawiamy kropki na końcu w przypadku skrótów jednostek miar i wag, np. 

ha = hektar, dag = dekagram, m = metr, km = kilometr, l = litr. 

• Skrótowce to wyrazy powstałe z pierwszych liter lub grupy liter nazwy co naj-

mniej dwuwyrazowej, na przykład UW (Uniwersytet Warszawski). Odczytuje się 

je tak jakby były wyrazami, czasami się je odmienia.

• Literowce i głoskowce to takie skrótowce, w których odczytuje się nazwy liter. 

W mianowniku piszemy w całości wielkimi literami, bez kropek pomiędzy lite-

rami i bez kropki na końcu skrótowca, np. ASP [czytaj: A-ES-PE], UW [czytaj: U-WU].

• Pomijamy kropki także w skrótowcach obcych, ale często używanych, np. USA, RPA.

• Jeżeli w skrótowcu występują litery oznaczające spójnik lub przyimek, to pi-

szemy je małe, np. WPiA (Wydział Prawa i Administracji).

II Na podstawie: A. Markowski, Język polski. Poradnik profesora Andrzeja Markowskiego, Warszawa 2003, 
s. 20–25. Szczegółowe informacje dotyczące reguł można znaleźć pod linkiem: https://sjp.pwn.pl/
zasady/Pisownia-skrotow-i-skrotowcow;629564.html.
III Uwaga! Kropka w skrócie oznacza, że nie ma w nim ostatniej litery skracanego słowa. Stąd dr 
jako skrót słowa doktor obywa się bez kropki, podobnie dra jako skrót słowa doktora, ale dr. jako 
skrót tego samego słowa musi mieć kropkę, gdyż nie zawiera jego ostatniej litery. Tutaj równo-
ważne jest stosowanie kropki z końcówką fleksyjną, np. drem = dr., mgr. = mgrem (za M. Bańko).
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IV. Utwórzcie trzyosobowe zespoły. Każda grupa losuje kartkę 
z inną techniką sporządzania notatek. Posłuchajcie tekstu na temat 
Wasyla Stefanyka i zróbcie notatkę. Następnie spróbujcie odtworzyć 
informację. 

V. Dopasuj wyrazy lub wyrażenia z ramki do odpowiedniego skrótu.

ciąg dalszy nastąpi, kilogram, na przykład, i tak dalej, zobacz, doktor, pan, tom, 

porównaj

0. itd. – i tak dalej

1. cdn. – .................................................

2. np. – .................................................

3. por. – .................................................

4. zob. – .................................................

5. dr – .................................................

6. p. – .................................................

7. kg – .................................................

8. t. – .................................................

VI. Zapisz nazwę poprawnym skrótowcem.

0. Uniwersytet Warszawski – UW

1. Akademia Sztuk Pięknych – ...................................

2. Unia Europejska – ...................................

3. Rzeczpospolita Polska – ...................................

4. Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego – ...................................

5. Organizacja Narodów Zjednoczonych – ...................................

6. Zarząd Transportu Miejskiego – ...................................

7. Uniwersytet Jagielloński – ...................................

8. Biuro Współpracy z Zagranicą – ...................................

VII. Na dużej kartce zrób mapę myśli na wybrany temat z zakresu kultury 
(np. święta religijnego lub państwowego, epoki literackiej, czy życia i twór-
czości polskiego noblisty / polskiej noblistki).
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I. Podpisz obrazki wyrazami z ramki.

kapitałka, trzon książki, wyklejka, obwoluta, opaska, karta tytułowa, okładka, karta 

przedtytułowa, grzbiet

LEKCJA 4
Zdobywanie wiedzy

Klasa Maksyma ma spotkanie z panem Leonem, bibliotekarzem. Maksym 
zastanawia się, czy biblioteka może być miejscem, do którego chętnie się 

przychodzi.

WOLUMIN, MANUSKRYPT, DRZEWORYT, 
AKWARELA, OBWOLUTA, GRZBIET, TRZON, 

KSIĘGOZBIÓR, KSIĄŻNICA 

KAPITAŁKA0 KAR……….. 
PRZ…………..5

OB………..2 GRZ………..7

WY………..4

TRZ……….. 
…………………1

OP………..3

OK………..8

KAR……….. 
TY………..6
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II. Maksym wrócił z lekcji bibliotecznej, którą poprowadził bibliotekarz, pan 
Leon. Zadaniem uczniów było sporządzenie notatki o Lwowskiej Narodowej 
Naukowej Bibliotece Ukrainy im. Wasyla StefanykaI. Posłuchaj Maksyma 
i uzupełnij jego notatkę.

Lwowska Narodowa Naukowa Biblioteka Ukrainy im. W. Stefanyka:

– biblioteka utworzona w 1940 0;

– jedne z największych .................................................1 bibliotecznych na Ukrainie  ponad 

8 mln woluminów;

– bardzo ważne centrum nauki i .................................................2;

– pierwsze zbiory .................................................3 z publicznych i prywatnych kolekcji 

bibliotecznych;

– księgozbiory zawierają manuskrypty i .................................................4 nawet z XI wieku;

– biblioteka jako jedyna na Ukrainie ma .................................................5 kolekcję dzieł sztu-

ki (rysunki, akwarele i drzeworyty) i rękopisów .................................................6 muzycz-

nych oraz kolekcję kartograficzną;

– od 1989 roku biblioteka ma .................................................7 instytutu badawczego (można 

tu studiować np. bibliotekarstwo).

III. Uzupełnij definicjeII odpowiednim wyrazem z ramki.

księgozbiór, rękopis, manuskrypt, akwarela, drzeworyt, wolumin

0. manuskrypt – tekst maszynowy lub odręczny przygotowany do druku

1. .......................................................... – technika graficzna polegająca na wycięciu rysunku w drew-

nianym klocku, pokryciu farbą i odbiciu na papierze

2. .......................................................... – obraz namalowany farbą rozpuszczalną w wodzie

3. .......................................................... – tekst pisany ręcznie

4. .......................................................... – zbiór książek, rękopisów, druków

5. .......................................................... – zszyty i oprawiony tom obejmujący całość dzieła, jego część 

lub kilka różnych dzieł

I Na podstawie: http://www.lsl.lviv.ua/en/index.htm oraz https://pl.wikipedia.org/wiki/Lwowska_
Narodowa_Naukowa_Biblioteka_Ukrainy_im._Wasyla_Stefanyka
II Na podstawie: https://sjp.pwn.pl/
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IV. Posłuchaj dialogu i zdecyduj, czy zdanie jest prawdziwe (P), fałszywe (F), 
czy w tekście brakuje informacji na dany temat (BI).

P F BI

0. Maks jest zaskoczony wielkością biblioteki. 

1. Pan Leon wzbudził sympatię uczniów.

2. Mama jest zadowolona, że lekcja odbyła się w bibliotece.

3. Uczniowie dowiedzieli się tylko o historii powstania biblioteki.

4. Maks założył kartę biblioteczną.

5. Maks na razie nie będzie korzystał ze zbiorów biblioteki 

narodowej.

6. Maksym w przyszłości chciałby być żakiem.

7. Plac zabaw jest częścią biblioteki w szkole Maksyma.

V. Porozmawiaj z koleżankami i kolegami o tym, co podoba ci się w szkolnej 
bibliotece, a co chciałabyś / chciałbyś w niej zmienić.

PATRZ: TOM V LEKCJA 6

W bibliotece obowiązuje wiele zasad. Nie można głośno rozmawiać, nie można wnosić 

napojów innych niż woda, czy swobodnie wynosić książek. 

 

Zasady pisowni partykuły nie z liczebnikami, zaimkami i przymiotnikami3.

Partykuła to nieodmienna część mowy nadająca wyrazom lub całemu zdaniu kon-

kretny odcień znaczeniowy, np. nie, no, niech, by, nawet, właśnie4.

Pisownia łączna partykuły nie 

Reguła Przykład Uwaga!

Partykułę nie jako wy-

znacznik zaprzecze-

nia piszemy łącznie 

z przymiotnikami.

nieagresywny, niedrogi, 

niehałaśliwy, nieodmienny, 

nieprzytulny, niesłony, 

nietykalny,

Wyjątkiem jest konstruk-

cja, w której ośrodkiem 

jest spójnik ani, np. woda 

nie gorąca ani nie zimna.

III https://sjp.pwn.pl/zasady/Pisownia-rozdzielna-partykuly-nie;629518.html
IV https://sjp.pwn.pl/szukaj/partyku%C5%82a.html
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Pisownia rozdzielna partykuły nie 

Reguła Przykład Uwaga!

Partykułę nie jako wy-

kładnik zaprzeczenia pi-

szemy rozdzielnie przed 

liczebnikami i zaimkami.

nie trzy; nie dwanaście; 

nie pierwszy; nie dwunasty; 

nie dwoje dzieci, ale troje

nie my to zrobiliśmy; 

nie każdy to potrafi; nie nasze 

auto; nie ten autobus; 

nie wszędzie; nie tu; nie tam; 

nie tyle

wyjątkowo: niejeden 

(= wielu, ten i ów), 

niejedno

nieco, niecoś, niejaki, 

niektórzy, poniektórzy, 

nieswój (= niezdrów), 

niewiele, niewielu

Reguła Przykład

Partykułę nie jako wykładnik zaprze-

czenia piszemy rozdzielnie przed 

przymiotnikami i imiesłowami przy-

miotnikowymi wtedy, kiedy:

a) nie jest nie tylko zaprzeczeniem, ale 

też wprowadza przeciwstawienie;

a) nie czarne, ale białe;

nie dobry sposób, lecz wprost idealny;

b) nie, występująca między identyczny-

mi formami, tworzy wyrażenia uogól-

niające lub wskazujące na niepewność 

co do opisywanego obiektu.

b) Samochód stary nie stary, najważniejsze, 

że jeszcze na chodzie.

c) nie konfrontuje dwa przymiotniki 

bądź imiesłowy przymiotnikowe, a za-

przeczany przymiotnik bądź imiesłów 

przymiotnikowy jest wyolbrzymiony 

lub nieprawdziwy. 

c) Sytuacja jest zła, ale nie beznadziejna.

Jest oszczędny, ale nie skąpy.

d) nie występuje po przysłówkach by-

najmniej i wcale dla podkreślenia praw-

dziwości opinii.

d) Urzędniczka, bynajmniej nie opryskliwa, 

była bardzo pomocna.

Wcale nie śmieszny ten żart.

e) nie jest poprzedzone innym wyraże-

niem gdyby nie (= gdyby nie zaszła taka 

okoliczność, to...), jeszcze nie (= coś jesz-

cze trwa, jeszcze nie ustał jakiś proces, 

cecha), już nie (= coś już się zmieniło, 

jakiś proces, cecha ustały), nawet nie (= 

rozczarowanie lub zdziwienie), czyż nie 

(= wprowadza pytania retoryczne)

e) Gdyby nie szybka reakcja ratownika, 

dziecko by utonęło.

Termin minął, a wypracowanie jeszcze nie 

napisane.

Wyraz jeszcze nie notowany w słownikach, 

choć już używany.

Mistrz już nie doskonały – popełnił dziesięć 

niewymuszonych błędów.

Czyż nie piękne to?
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Reguła Przykład Uwaga!

Partykułę nie jako wy-

kładnik zaprzeczenia pi-

szemy rozdzielnie przed 

przymiotnikami i przy-

słówkami w stopniu wyż-

szym i najwyższym

nie lepszy, nie najlepszy;

nie łatwiejszy, 

nie najłatwiejszy;

nie gorszy, nie najgorszy;

nie lepiej, nie najlepiej;

nie łatwiej, nie najłatwiej;

nie gorzej, nie najgorzej

W pewnych ściśle okre-

ślonych wypadkach 

piszemy to przeczenie 

łącznie z formami stop-

nia wyższego i najwyż-

szego przymiotników 

i przysłówków, np.

niegrzeczny -

niegrzeczniejszy;

niegrzecznie - 

niegrzeczniej -

najniegrzeczniej

VI. Popraw zdania, jeśli to konieczne. Swoją odpowiedź uzasadnij.

0. Staszku, twój pomysł jest nie zły!

Staszku, twój pomysł jest niezły!

1. Bynajmniej nienajgorzej poszło mu na teście z języka polskiego.

....................................................................................................................................................................................................................................................

2. Ten kompot jest niesmaczny!

....................................................................................................................................................................................................................................................

3. Są takie dni, kiedy czuję się nie najlepiej.

....................................................................................................................................................................................................................................................

4. O rety! Kupiłeś niedwie, ale pięć nowych książek?!

....................................................................................................................................................................................................................................................

5. Gdyby nienatychmiastowa reakcja nauczyciela, Tonia musiałaby jechać do szpitala.

....................................................................................................................................................................................................................................................

6. To miejsce jest takie nie przytulne, nie lubię tu być.

....................................................................................................................................................................................................................................................

7. Ta herbata jest letnia – nie zimna, nie gorąca.

....................................................................................................................................................................................................................................................

8. To nieja zbiłem wazon! To Bruno!

....................................................................................................................................................................................................................................................

9. Znam niewiele osób, które znają język łaciński.

....................................................................................................................................................................................................................................................

10. Niewielu, a mnóstwo ludzi przyszło na dzisiejszy koncert.

....................................................................................................................................................................................................................................................

11. Niepierwszy raz wygraliśmy w tej grze.

....................................................................................................................................................................................................................................................

12. Ona jest wysoka, ale nienajwyższa z całej klasy.

....................................................................................................................................................................................................................................................
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VII. Przeczytaj fragment tekstu Czego jeszcze nie robiłeś w bibliotece, a mo-
żesz?V i uzupełnij luki poprawnym wyrazem (a, b lub c).

Czego jeszcze nie robiłeś w bibliotece, a możesz?

W bibliotece nie można jeść. W bibliotece nie można [b] 0 telefonów komórkowych. 

W bibliotece można [......]1 film. W bibliotece można [......]2 muzykę tworzoną przez 

lokalnych artystów. W bibliotece można szyć. Co jeszcze można robić w bibliote-

kach opartych na społecznej partycypacji i współtworzeniu? 

Dziś biblioteki nie mogą być już [......]3 księgozbiorem. W przeciętnej bibliotece 

znajdziemy [......]4 ze stanowiskami komputerowymi, w której możemy skorzystać 

z internetu. Wypożyczanie płyt audio, filmów czy gier planszowych też już nie 

budzi zaskoczenia. Dziś biblioteka to [......]5 kultury, gdzie mieszkańcy mogą wziąć 

udział w spotkaniach autorskich, klubach dyskusyjnych, debatach, wykładach czy 

warsztatach. Czy to Gdańsk, Opole czy Gierałtowice, biblioteki już nie pełnią tej 

samej [......]6 co 10 czy 100 lat temu. Dziś mają być otwarte dla wszystkich poszu-

kujących kultury, wiedzy, przestrzeni do działania i społeczności, do której [......]7 

przystąpić.

W lutym 2017 roku socjolodzy z Uniwersytetu Opolskiego (UO) badali, jak opol-

ska biblioteka publiczna spełnia oczekiwania młodych ludzi. Badania nad [......]8 

książnicą trwają od 2010 roku, kiedy ci sami naukowcy analizowali to, w jaki [......]9 

i co czytają uczniowie, oraz jak miejska biblioteka publiczna powinna się zmienić, 

by [......]10 więcej młodych ludzi. 

Po 6 latach młodzież mówi, że idealna biblioteka powinna być:

• nastrojowym miejscem zachęcającym do spędzania czasu [......]11 książką,

• przyjaznym miejscem, gdzie każdy mógłby się odnaleźć, miejscem, w którym 

można odpocząć, [......]12 miło czas,

• miejscem do spotkań i rozmów bez potrzeby ściszania głosu,

• przestrzenią zarezerwowaną dla młodych ludzi, gdzie mogą przebywać bez 

obecności dorosłych i dzieci,

• posiadać [......]13 do wspólnej pracy.

Biblioteka staje się, oprócz księgozbioru, również miejscem spotkań. Okazuje 

się, że można zrobić jeszcze więcej – poprosić mieszkańców o współtworzenie bi-

blioteki. Biblioteka partycypacyjna to miejsce, w którym czytelnicy traktowani są 

jako aktywni uczestnicy i chyba co najciekawsze – współtwórcy [......]14 bibliotecz-

nej. Sam zaś budynek powinien zmienić się w przestrzeń godzącą kilka interesów 

społeczności:

• być miejscem przeznaczonym do wypożyczania i czytania książek (a także 

multimediów),

• być miejscem [......]15 wydarzenia kulturalne, edukacyjne i kreatywne,

• być miejscem opartym na innowacji i ciągłym rozwoju, reagującym na potrze-

by odbiorców.

V Na podstawie: https://wethecrowd.pl/czego-jeszcze-robiles-bibliotece/
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0. a) korzystać   b) używać   c) rozmawiać

1. a) kupić    b) wynająć   c) wypożyczyć

2. a) zagrać    b) posłuchać  c) pobrać

3. a) tylko    b) nawet   c) aż

4. a) garderobę   b) szatnię   c) czytelnię

5. a) lokalizacja   b) centrum   c) źródło

6. a) roli    b) funkcji   c) pozycji

7. a) można    b) wolno   c) należy

8. a) dobrą    b) idealną   c) starą

9. a) styl    b) rozwiązanie  c) sposób

10. a) zaprosić   b) przyciągnąć  c) odstraszyć

11. a) zza    b) obok   c) nad

12. a) spędzić   b) zmarnować  c) zainwestować

13. a) okoliczności   b) miejsca   c) sposób

14. a) oferty    b) interesu   c) klimatu

15. a) przeciwstawiającym b) łączącym   c) manifestującym

VIII. Pracując w czteroosobowych zespołach, zaprojektujcie idealną biblio-
tekę, taką, do której z przyjemnością poszlibyście po lekcjach. Następnie 
zaprezentujcie i przedyskutujcie swoje pomysły na forum klasy.

IX. Amerykańska pisarka, Ursula K. Le Guin, powiedziała kiedyś, że Czytamy 
książki, aby dowiedzieć się, kim jesteśmy i kim możemy się staćVI. Czy zgadzasz 
się z jej opinią? Napisz esej. (300 słów)

VI Na podstawie: Natalia Szostak, Królowa fantastyki nie żyje, „Gazeta Wyborcza”, 25 stycznia 2018, s. 15.
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I. Posłuchaj dialogu, a następnie wybierz poprawną odpowiedź.

0. Maksyma nie było w szkole, ponieważ

a) zaspał;

b) był na koncercie;

c) był na wagarach.

1. Uczniowie muszą

a) opracować lekcję;

b) przygotować projekt;

c) połączyć się w grupy.

2. W grupie

a) będzie 5 osób;

b) będą 3 osoby;

c) będzie 6 osób.

3. Staszek ma propozycję, żeby

a) przygotować gazetkę, w której umieszczą mapę;

b) wykonać mapę;

c) zrobić quiz.

4. Quiz będzie dotyczył

a) wiadomości o Polsce;

b) informacji o Polakach;

c) wszystkiego, o czym jest mowa w projekcie.

LEKCJA 5
Śladami Polaków

Pan Paweł zaproponował uczniom nowy projekt. Czy uda im się go 
zrealizować?

QUIZ, DZIAŁACZ, PUBLICYSTA, KOLORYT, 
MODERNIZM, ODDZIAŁ, DOWÓDZTWO, 

PŁATOWCE, KOLBA, ZASPAĆ
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II. Mariola nie ma pomysłu, co można byłoby przygotować w ramach pro-
jektu. Pomóż jej ułożyć jedno zadanie. Może być to zadanie plastyczne, 
kulinarne lub inne.

III. Maksym wrócił do domu i postanowił poszukać wiadomości o śla-
dach polskości na Ukrainie. Zaczął od nazwisk znanych osób. Połącz 
podane imię i nazwisko z krótkim biogramem. Sprawdź w internecie, 
jeśli masz problem.

0. Adam 

Mickiewicz

A. Polski działacz, pedagog, historyk, ekonomista. Współtwór-

ca Konstytucji 3 Maja. Założyciel Liceum Krzemienieckiego. 

1. Leon 

Cienkowski

B. Polski malarz, ilustrator, rysownik. Od wczesnego dzieciń-

stwa mieszkał we Lwowie. Nauki pobierał w szkole w Bu-

czaczu. Na prośbę matki ukończył studia prawnicze na 

Uniwersytecie Lwowskim.

2. Stefan 

Drzewiecki

C. Jeden z największych polskich poetów doby romantyzmu. 

Przez pewien czas przebywał w Odessie, a także na Krymie, 

gdzie napisał cykl sonetów.

3. Józef Ignacy 

Kraszewski 

D. Urodzony na Wołyniu polski inżynier drogowy i kolejowy, 

budowniczy kolei w Peru i Ekwadorze. Projektant i budow-

niczy Centralnej Kolei Transandyjskiej.

4. Juliusz 

Słowacki 

E. Polski poeta i dramaturg. Urodził się w Krzemieńcu. Często 

w swoich utworach wracał pamięcią do lat spędzonych 

w młodości na Ukrainie.

5. Władysław 

Horodecki 

F. Publicysta, wydawca, jeden z najpłodniejszych pisarzy 

polskich. Osiedlił się na Wołyniu, gdzie zakupił wieś Gró-

dek. Przebywał również w Odessie. W swoich notatkach 

z podróży po tym mieście opisywał koloryt dziewiętna-

stowiecznej Odessy.

6. Tadeusz 

Czacki 

G. Polski biolog, botanik i bakteriolog. Przez pewien czas pra-

cował na Uniwersytecie Noworosyjskim w Odessie oraz na 

Uniwersytecie Charkowskim.

7 Ernest 

Malinowski 

H. Urodzony w Berdyczowie polski pisarz i publicysta. Znany 

jako autor powieści Lord Jim.

8. Juliusz 

Kossak 

I. Polski architekt tworzący w Kijowie, przedstawiciel mo-

dernizmu, przedsiębiorca i mecenas.

9. Joseph 

Conrad 

J. Polski inżynier, wynalazca, pionier żeglugi podwodnej 

i lotnictwa. Swoje dzieciństwo i lata młodości spędził na 

Podolu.

0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

C.
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IV. Staszek postanowił zrobić mapę znanych miejsc historycznych 
i pomników związanych z Polską. Połącz ilustracje z opisem, a następ-
nie umieść te miejsca na mapie Ukrainy. Sprawdź w internecie, jeśli 
masz problem.

2) TWIERDZA 
W ZBARAŻU

6) PARK 
ZOFIÓWKA

8) CMENTARZ ORLĄT 
LWOWSKICH

5) LICEUM 
KRZEMIENIECKIE

7) ZAMEK 
W OLESKU

1) POMNIK 
MICKIEWICZA 

W ODESSIE

9) FORTECA 
W CHOCIMIU

4) KAMIENIEC 
PODOLSKI

3) ZAMEK 
W ŻÓŁKWI

a)

c)

e)

g)

b)

d)

f) h)

i)



LEKCJA 5

36

TWORZENIE NAZW MIESZKAŃCÓW 

Nazwy mieszkańców tworzymy poprzez dodanie następujących przyrostków:

• -anin i -anka, który dołączamy zazwyczaj do nazw mieszkańców polskich regio-

nów, miast i wsi oraz niektórych nazw obcych, np. Warszawa – warszawianin / war-

szawianka, Kraków - krakowianin / krakowianka, Mazowsze – Mazowszanin / Mazowszanka, 

Mołdawia – Mołdawianin / Mołdawianka

• -czyk i -ka, tworzą nazwy mieszkańców obcych państw i miast. np. Portugalia – Por-

tugalczyk / – Portugalka

Przyrostek ten może być czasem rozszerzany o dodatkowy element, np.: Irakijczyk, 

Marokańczyk, Europejczyk, Kanadyjczyk, Kreteńczyk.

Inne używane przyrostki to:

• -ak /-ka, np.: Bośniak / Bośniaczka, Ślązak / Ślązaczka, Polak / Polka

• -ik / -ka, np.: Anglik / Angielka

• -ec / -ka, np.: Ukrainiec / Ukrainka, Niemiec / Niemka 

• Niektóre nazwy mieszkańców mają końcówkę ø, np.: Arab, Bułgar, Węgier, Norweg, 

Kaszub

Jeżeli nie można utworzyć nazwy mieszkańca, jak np. w przypadku Odessy, możemy 

wówczas powiedzieć „mieszkaniec Odessy”. 

UWAGA!!!

Małą literą piszemy nazwy mieszkańców miast, osiedli i wsi np.: lwowianin, warszawianka.

Nazwy mieszkańców planet, kontynentów, krajów, regionów, krain, prowincji itp. 

piszemy wielką literą, np.: Azjata, Ziemianin, Polka, Ślązaczka.
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V. Utwórz nazwy mieszkańców od podanej miejscowości zgodnie z poda-
nym przykładem. 

0. (Polska) Polacy bardzo lubią chodzić na spacery.

1. (Warszawa) ......................................... spędzają weekendy nad Wisłą.

2. (Szwajcar) ......................................... bardzo pielęgnują swoje ogródki.

3. (Gdańsk) ......................................... są dumni ze swojego rynku.

4. (Lwów) ......................................... chodzą często na kawę do „Kopalni Kawy”.

5. To stereotyp, że (Szkot) ......................................... są skąpi.

6. (Łotwa) ......................................... są bardzo spokojni.

7. (Kraków) ......................................... zapraszają zawsze chętnie do siebie turystów.

8. W naszej klasie uczą się dwaj (Nigeria) ......................................... .

9. (Brytania) ......................................... kochają swoją królową.

10. (Podole) ......................................... szanują piękno przyrody swojego regionu.

VI. Małą czy wielką literą?

1. Często się mówi, że Z/ziemianie rozpoczynają podbój innych planet.

2. W 1989 roku B/berlińczycy zburzyli Mur Berliński.

3. Od wielu lat K/kijowianie bardzo lubią chodzić na Chreszczatyk.

4. Od niedawna M/mazowszanie odkrywają coraz częściej uroki Puszczy Kampinoskiej.

5. Zawsze K/krakowianie byli dumni ze swojego miasta.

6. To prawda, ze F/francuzi lubią swoją kuchnię. 

7. Aż do początku XXI wieku P/papuasi nie mieli dostępu do internetu.

VII. Wyszukaj informacje o znanych Polakach lub miejscach związanych z Polską 
i przygotuj plakat dotyczący tego tematu.
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I. Uzupełnij tekst poprawnymi formami wyrazów w nawiasach.

Mariola: Toniu, chłopcy⁰ (chłopiec, l. mn.), zaj-

rzałam do kilku książek, wpadłam na genialny 

pomysł. Może warto by było umieścić w naszej 

.....................................¹ (gazetka) jakieś ciekawe infor-

macje na temat .....................................² (Polonia) i Pola-

ków mieszkających na Ukrainie.

Tonia: To doskonały pomysł. 

Staszek: Poszukalibyśmy wiadomości o tym, 

czym zajmowali się Polacy mieszkający w na-

szym .....................................³ (kraj) lub co teraz robią, 

i przygotowalibyśmy takie krótkie notatki na 

ten temat. 

Maksym: A na koniec wymyślilibyśmy quiz dla .....................................⁴ (cała) .....................................⁵ 

(klasa) z tych naszych tematów.

Sławko: Słuchajcie, ten nasz projekt rozrasta się do niesamowitych rozmiarów. 

Ciekawe, co przygotują inne grupy? Słyszałem od .....................................⁶ (Oleh), że tworzą 

.....................................⁷ (inscenizacja), sami wymyślili scenariusz, chcieliby opowiedzieć kilka 

.....................................⁸ (ciekawa) .....................................⁹ (historia) związanych z Polakami.

LEKCJA 6
Ilu Polaków mieszka na Ukrainie?

Uczniom do zakończenia projektu pozostał tydzień. Zastanawiają się, co 
mogliby jeszcze zrobić, o czym lub o kim napisać? Mariola ma pewien po-

mysł, chce się nim podzielić z kolegami.

DRAMA, LICZBA LUDNOŚCI, ROZBIORY, 
EKSTERMINACJA, DEPORTACJA, MAZURZY, 

LĘDZIANIE, SKUPISKO
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II. Przeanalizuj tabelę, a następnie zaznacz odpowiednim kolorem liczbę lud-
ności polskiej na Ukrainie. Jeżeli masz problem ze znalezieniem obwodów, 
skorzystaj z mapy Ukrainy lub internetu.

Obwód Liczba ludności

obwód żytomierski 49046

obwód chmielnicki 23005

obwód lwowski 18948

miasto Kijów 6924

obwód tarnopolski 3856

obwód winnicki 3794

obwód kijowski 2846

obwód rówieński 2031

obwód iwanofrankiwski 1864

Powyżej 40 000

40 000 – 20 000

20 000 – 10 000

10 000 – 5 000

5 000 – 2 000

poniżej 2 000
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III. Posłuchaj nagrania, a następnie dokończ zdania.

1. Na terenie Ukrainy mieszka obecnie ......................................................................................... .

2. Na pograniczu polsko-ukraińskim mieszkali kiedyś ......................................................................................... .

3. W kolejnych stuleciach Polacy często osiedlali się ......................................................................................... .

4. Na przełomie XVI i XVII wieku aż ......................................................................................... należało do 

Rzeczypospolitej.

5. Po powstaniu listopadowym i styczniowym Polacy ......................................................................................... .

6. ......................................................................................... została podpisana umowa pomiędzy rządem Polski 

a rządem Ukraińskiej Republiki Ludowej, gwarantująca prawa ludności polskiej 

na Ukrainie.

7. Po traktacie ryskim w Ukraińskiej Socjalistycznej Republice Radzieckiej znalazło 

się ......................................................................................... .

IV. Przeczytaj tekst, a następnie odpowiedz na pytania.

W Połtawie, niedaleko Białej Altanki i domu, w którym mieszkał Iwan Kotla-

rewski, znajduje się ulica Mazurowska. Prawdopodobnie mieszkali w tych oko-

licach Mazurzy, to znaczy Polacy przybyli z Mazowsza. Na Ukrainie jest wiele 

miast i miasteczek, których nazwy przypominają o tym, że w tych rejonach 

mieszkali kiedyś Polacy. Czy znasz takie ulice?

Na Ukrainie Polacy wydają swoje gazety i czasopisma w języku polskim, między 

innymi „Kurier Galicyjski”, który jest dwutygodnikiem wydawanym w Iwa-

no-Frankiwsku i którego celem jest informowanie Polaków mieszkających 

na Ukrainie o życiu kulturalnym i politycznym społeczności polskiej, a także 

stosunkach polsko-ukraińskich.

W różnych miastach Ukrainy, zazwyczaj wiosną lub jesienią, organizowane są 

Dni Kultury Polskiej na Ukrainie. Odbywają się wówczas różne koncerty i wy-

stąpienia. Zapraszani są liczni goście zarówno z Polski, jak i z Ukrainy. Prezen-

tują się wówczas różne teatry polskie działające na Ukrainie, organizowane są 

wystawy malarzy polskiego pochodzenia mieszkających na Ukrainie. Można 

usłyszeć liczne koncerty.

Dni Kina Polskiego to akcja organizowana już od wielu lat. Seanse odbywają się 

przez prawie dwa tygodnie w różnych miastach na Ukrainie, między innymi 

w Odessie, Winnicy, Charkowie, Łucku czy Kijowie. Można wówczas zobaczyć 
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najnowsze kino polskie w oryginale lub z tłumaczeniem na język ukraiński. 

Jest to niezwykle ciekawa inicjatywa i ma wielu wielbicieli. 

Co roku na Ukrainie organizowana jest Olimpiada Języka Polskiego i Kultury 

Polskiej. Biorą w niej udział uczniowie z różnych szkół okręgu lwowskiego, 

chmielnickiego, wołyńskiego, frankiwskiego, a nawet odeskiego i innych. Co 

roku któryś z uczestników zostaje laureatem lub finalistą tej Olimpiady. Ozna-

cza to, że ma możliwość studiowania filologii polskiej na wybranym przez 

siebie uniwersytecie w Polsce. Ciekawym przedsięwzięciem jest też Olimpiada 

Historii Polski na Ukrainie, którą organizuje Fundacja „Wolność i Demokracja” 

oraz Polskie Towarzystwo Historyczne. Na laureatów tej Olimpiady również 

czeka miejsce na jednej z polskich uczelni. Olimpiada składa się z trzech eta-

pów. Pierwszy to rozwiązanie testu, drugi etap – to przedstawienie prezentacji 

oraz udzielenie odpowiedzi na pytania dotyczące historii Polski i wybranej 

książki, etap trzeci to egzamin pisemny oraz ustna interpretacja wskazanego 

tekstu źródłowego oraz odpowiedzi na pytania dotyczące wiadomości z zakre-

su dziejów Polski. 

1. Kim byli Mazurzy?

2. Co to jest „Kurier Galicyjski”?

3. Jakie atrakcje przygotowują organizatorzy Dni Kultury Polskiej na Ukrainie?

4. Jakie filmy można obejrzeć podczas Dni Kina Polskiego na Ukrainie?

5. Jakie nagrody czekają laureatów Olimpiady Języka Polskiego i Kultury Polskiej 

i Olimpiady Historii Polski na Ukrainie?

PISOWNIA CZĄSTEK -BY, -BYM, -BYŚ

Cząstki -by, -bym, -byś piszemy łącznie:

- z osobowymi formami czasowników, np. zrobiłbym;

- z wyrazami: ani, bodaj, czy, czyż, gdzież, jakże, niech, oby, np. bodajby, gdzieżby;

- ze spójnikami: aby, aczkolwiek, albo, albowiem, byle, chociaż, choć, gdy, gdyż, iż, 

jak, jakkolwiek, jako, jednak, jeśli, jeżeli, lecz, zanim, zatem, zaś, że, np. aczkolwiekby, 

zanimby;

- w wyrazach porównawczych: jakby, jakoby, niby.

Cząstki -by, -bym, -byś piszemy rozdzielnie: 

- po bezokoliczniku, np. zrobić by warto; 

- po wyrazach o funkcji czasownikowej: można by, trzeba by, warto by, wolno by;

- po formach zakończonych na -no, -to, np. uprawiano by, chodzono by;

- po wyrazach winien, powinien (np. powinien by);

- po zaimkach: dlaczego, dokąd, dopóki, dopóty, gdzie, jak, kiedy, którędy, dokąd.
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V. Wstaw cząstkę -by łącznie lub rozdzielnie.

0. Mama uważa, że warto by było kupić ten sos.

1. Przygotował.......... to zadanie, jak.......... miał czas.

2. Gdy.......... Olka miała chęć, to zjadła.......... ten obiad.

3. Czyż.......... Roman znowu nie przyszedł na lekcję?

4. Trzeba.......... pomyśleć już o tym, gdzie spędzimy ferie zimowe. 

5. Że.......... kózka nie skakała, to.......... nóżki nie złamała.

6. Powinna.......... to zrobić od razu. 

7. Gdzie.......... mogli położyć te wszystkie książki, gdy.......... nie mieli tej nowej półki? 

8. Olga poszła.......... do biblioteki, gdy.......... padał deszcz?.

9. Można.......... wreszcie zrobić porządek.

10. Dokąd.......... poszedł, gdy.......... nie znał drogi?

VI. Wstaw cząstkę -by łącznie lub rozdzielnie.

Projekt był trudny i wymagający, i gdyby⁰ nie za-

angażowanie wszystkich osób w grupie, pewnie 

nie udało..........¹ się go zrealizować. Można..........² ten 

temat opracować na wiele sposobów, ale Tonia, 

Mariola i chłopcy postanowili przygotować ga-

zetkę i zrobić quiz. Uważali, że bez sprawdzenia 

wiadomości na koniec nie było..........³ tak dobrej za-

bawy. Pan Paweł postawił przed uczniami wyma-

gające zadanie, na które poświęcili wiele swoich 

sił i czasu. Warto chociaż..........⁴ wspomnieć ciężką 

pracę Maksyma, Toni, Staszka czy Marioli nad 

rysowaniem mapy i szukaniem informacji w in-

ternecie. Również wiele pracy w projekt włożyli 

inni uczniowie. Niejeden reżyser teatralny, zie-

lony..........⁵ się zrobił z zazdrości, oglądając dramę 

grupy Oleha. Dzieci już czekają na następny pro-

jekt, który..........⁶ mogły realizować razem. 

VII. Rozwiąż quiz. Sprawdź, czy pamiętasz informacje znajdu-
jące się w lekcji VI i lekcji V.

VIII. Porozmawiaj z rodzicami, nauczycielem i kolegami, a także wy-
szukaj informacje w internecie na temat historii Polaków mieszkają-
cych w twoim regionie. Napisz krótką notatkę prasową na ten temat. 
(150 słów)
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I. Przeczytaj tekst i wybierz poprawną odpowiedź. 

Olga: Wiesz, Marysiu, jestem trochę zmęczona Warszawą, to 

jednak nie to samo, co Lwów. Mnóstwo ludzi, korki w mie-

ście, ten pośpiech i tempo życia, to trochę męczące. 

I czasem mam wrażenie, że już wszędzie byłam i wszystko widziałam…

Marysia: O nie, nie, tak ci się tylko wydaje. Warszawa potrafi zaskakiwać, po prostu 

za dużo czasu spędzasz w tych samych miejscach, musisz wyjść poza Śródmieście 

i Ochotę.

Olga: Możliwe, ale bardzo lubię te dzielnice. A może tak pojechałabym do Krakowa 

albo do Wrocławia…

Marysia: Znowu? Olga, ile razy już tam byłaś? Poza tym w tych miastach w weekend 

na pewno nie odpoczniesz, tylko jeszcze bardziej się zmęczysz! Tłumy ludzi, tury-

styczne imprezy, kolejki, „wymarzony relaks”, co nie?!

Olga: Hm, w sumie masz rację, krakowskie zabytki znam na pamięć, Wrocław też już 

przeszłam wzdłuż i wszerz.

Marysia: A wiesz, że niektóre miasta, na przykład Dubrownik, Barcelona, Wenecja czy 

Berlin, zdaje się, że Kraków też, chcą wprowadzić limity dla turystów? Czytałam, że 

są miasta i kraje, które chociaż żyją z turystyki, to mimo to ich władze są zmuszone 

do ograniczenia liczby odwiedzających te miejsca.

Olga: Naprawdę? Dlaczego?

Marysia: Tłumy turystów to tłok, korki i różne trudności dla mieszkańców w co-

dziennym funkcjonowaniu. Co więcej, taki masowy napływ ludzi to też zagrożenie 

dla zabytków i środowiska naturalnego. 

Olga: Myślisz o zadeptywaniu parków narodowych? 

Marysia: Pewnie nie dosłownie, ale oczywiście turyści chodzący po parkach mają 

LEKCJA 7
Nie tylko Warszawa i Kraków…

Olga ma wrażenie, że już zna Warszawę jak własną kieszeń. Wiele razy 
była w Krakowie i we Wrocławiu, poznała Poznań i Gdańsk. Pyta Marysię, 
czy nie poleciłaby jej jakiegoś innego miasta do zwiedzania i odpoczynku. 

Możliwości jest, jak zwykle, wiele…

DEWASTACJA, GLOB, NAPŁYW + D. (KOGO? 
CZEGO?), OGRANICZENIE + D. (CZEGO?), RAFA 

KORALOWA, PRZEJŚĆ + B. (CO?) WZDŁUŻ 
I WSZERZ, ZMUSZAĆ/ ZMUSIĆ + D. DO +D. (KOGO? 

DO CZEGO?), STREFA ARKTYCZNA

PRZYPOMNIJ SOBIE! 
LEKCJA 15, TOM IV.
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wpływ na przyrodę, na zwierzęta. Niestety, nie wszyscy wiedzą, jak należy się za-

chowywać w takich miejscach. W tym artykule była mowa o zniszczeniu raf kora-

lowych w wodach Tajlandii czy dewastacji plaż we Włoszech przez zbyt dużą liczbę 

odwiedzających je osób. 

Olga: Racja, to rozumiem. Ale w miastach? 

Marysia: Stan zabytków i atrakcji znacznie się pogarsza przez takie ich intensywne 

„zużywanie”, miasta się zmieniają wskutek tworzenia nowych miejsc noclegowych, 

mieszka w nich więcej turystów niż miejscowych. Zwiększa się też emisja gazów 

cieplarnianych, która ma dramatyczne skutki nie tylko dla arktycznych stref globu. 

Olga: O rany, nawet nie myślałam, że wyjazdy turystyczne mogą mieć takie ogromne 

konsekwencje! 

Marysia: Wcześniej ja też o tym nie myślałam, ale jak widać jest inaczej. Dlatego 

najwyższy czas wybrać się w rzadziej odwiedzane, co nie znaczy, że mniej ciekawe 

miejsca. Chodź, popatrzymy na mapę. A co powiesz na Bydgoszcz? 

0. ............................, że już wszystko zwiedziła w Warszawie. 

a) Olga jest pewna

b) Oldze wydaje się

c) Olga udowadnia

1. Zdaniem Marysi w Warszawie Olga może jeszcze 

a) wiele się nauczyć.

b) lepiej poznać ulubione dzielnice.

c) poznać nowe, ciekawe miejsca. 

2. Marysia uważa, że w turystycznych miejscach można 

a) doskonale odpocząć. 

b) bardziej się zmęczyć niż odpocząć. 

c) spotkać wiele osób.

3. Liczbę zwiedzających chcą ograniczyć

a) wszystkie duże miasta. 

b) niektóre miasta turystyczne.

c) niektóre stolice.

4. Masowa turystyka 

a) negatywnie wpływa na stan zabytków. 

b) poprawia warunki mieszkaniowe.

c) powoduje ocieplenie klimatu.
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II. Co można znaleźć w mieście? Dopisz jak najwięcej synonimów i wyrazów 
związanych z podanymi wyrażeniami. 

III. Dopasuj określenia do podanych wyrazów. Uwaga! Niektóre z nich 
mogą byc użyte kilka razy.

przemysłowy, portowy, transportowy, usługowy, uniwersytecki, religijny, uzdrowi-

skowy, turystyczny, górniczy, hutniczy, wypoczynkowy, administracyjny, sportowy, 

rekreacyjny

0. miasto: portowe, akademickie, przemysłowe, wypoczynkowe,

1. miejscowość

2. centrum 

3. region

4. zagłębie

5. punkt

6. ośrodek kultu 

IV. Przeczytaj tekstI i wstaw wyrazy z ramki w odpowiednie miejsca.

ranking, zaoferowania, przyjezdni, zagospodarowane, inwestycje, wizerunku, różno-

rodnością, stolica, zaniedbany, zyskały, architektury, przeświadczenia, mikroklimat, 

oblicze, bliskość, wyremontowany, śladami

Najbardziej niedoceniane miasta w Polsce

O tym, że Polska ma wiele do zaoferowania0 turystom, nie trzeba nikogo przekonywać. 

Jednak nie tylko ...............................................1, lecz często także nasi rodacy omijają niektóre 

miasta. Ci pierwsi najczęściej z powodu braku świadomości ich istnienia, w drugim 

przypadku wynika to z ...............................................2, że „nic ciekawego tam nie ma”. Czy tak fak-

tycznie jest? 

I Na podstawie: https://turystyka.wp.pl/najbardziej-niedoceniane-miasta-w-polsce

BUDYNEK

DOM

BLOK

WIEŻOWIEC

OBIEKT
SPORTOWY

TEREN 
ZIELONY

TRANSPORT
INSTYTUCJA 

KULTURY

OBIEKT
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Na podstawie odpowiedzi udzielonych przez internautów Wirtualnej Polski oraz 

burzliwej dyskusji w redakcji udało się stworzyć ...............................................3 12 miast w Polsce, 

które w ogólnej ocenie zasługują na większe zainteresowanie ze strony turystów. 

Na ostatnim miejscu listy znalazły się ex aequo [wym. eksekfo, egzekfo – na równi] 

Kalisz i Pułtusk, które ...............................................4 po 5 proc. głosów. Na pozycji 9. uplasowały 

się Chojnice i Tarnów (6 proc.). Jak wypadły pozostałe miasta? Miejsce 6. należy do 

Tczewa, Jeleniej Góry i Gniezna (7 proc.). Z kolei 5. miejsce zajęła ...............................................5 

Śląska – Katowice (8 proc.) I wreszcie finałowa czwórka: 

Bydgoszcz (4. miejsce) to z pewnością jedno z najbardziej niedocenianych miast 

w Polsce, które w ciągu 10 lat przeszło dużą metamorfozę. Przykładowo kiedyś 

...............................................6 teren Wyspy Młyńskiej dziś zachęca do odwiedzin. Na ulicach Sta-

rego Miasta wiele kamienic odzyskało dawny blask, a tereny nad Brdą są w dużej 

mierze ...............................................7.

Stolica województwa zachodniopomorskiego – Szczecin (3. miejsce) – to według co-

raz większej liczby osób nowoczesne miasto, które zaskakuje swoją ...............................................8 

i ciekawymi pomysłami na spędzanie wolnego czasu. Warto podkreślić, że zieleń 

i woda zajmują ponad połowę powierzchni miasta. Niewiele jest takich miast w Eu-

ropie! Ponadto ...............................................9 Berlina i morza sprawiają, że Szczecin jest atrak-

cyjnym miejscem na mapie Polski.

Dwustutysięczny Rzeszów (2. miejsce), do niedawna jeszcze miasto szarych kamie-

nic, niezbyt popularne wśród turystów, od lat pracuje na zmianę .............................................10, 

stawiając na innowacje. Chce być miastem nowych technologii. Stolica Podkar-

pacia przyciąga młodych ludzi i biznesmenów. Ale zmienia się też samo miasto. 

...............................................11 rynek wzbudza zainteresowanie turystów. Warto wspomnieć, że 

brytyjski „The Telegraph” uznał go za jedno z 15 europejskich miast, które koniecz-

nie trzeba odwiedzić.

Białystok (1. miejsce) został zwycięzcą naszego rankingu. Trudno się nie zgodzić 

z tym wynikiem! Stolica województwa podlaskiego od lat przechodzi metamorfozę 

i stawia przede wszystkim na ...............................................12 i ekologię. Miasto położone jest na 

terenie Zielonych Płuc Polski i aż 32 proc. jego powierzchni zajmują tereny zielone. 

Na specyficzny ...............................................13 wpływają liczne parki oraz skwery. Zwiedzanie 

tutejszych zabytków ułatwia kilka turystycznych szlaków tematycznych – m.in. 

fabrykantów, wielu kultur, Branickich, architektury drewnianej czy szlak tury-

styczny ...............................................14 PRL. Ten ostatni powstał po to, by pokazać, jak zmieniło 

i zmienia się miasto i jakie jest jego nowe ...............................................15. Jedną z najwięk-

szych atrakcji jest Pałac Branickich z XVI w., zaliczany do najpiękniejszych reali-

zacji barokowej ...............................................16 w tej części Europy. 300-tysięczny Białystok to 

także prawdziwy tygiel kulturowy i wyznaniowy, który nadaje mu oryginalnego 

charakteru.
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V. Uzupełnij tekst odpowiednimi formami wyrazów w trybie rozkazującym. 

Kazimierz Dolny – miasteczko artystów

To miasteczko ma niezwykłą atmosferę. Tutaj nic nie musisz – po prostu ciesz 

się0 (cieszyć się) chwilą! Najlepiej ......................................1 (przejść się) spokojnie po rynku, 

......................................2 (posiedzieć) w kawiarni czy ......................................3 (odetchnąć) atmos-

ferą działającej ponad sto lat kolonii artystycznej w jednej z kilkudziesięciu 

galerii. Na rynku – zwłaszcza latem – jest spory tłok. W podcieniach kamienic 

są puby, knajpki, kawiarnie i galerie – tutaj ......................................4 (wypić) dobra kawę, 

......................................5 (zjeść) smaczne lody i ......................................6 (obejrzeć) prace artystów. 

Obok studni wróżą Cyganki, ale ......................................7 (uważać), lepiej wydać pieniądze 

na tutejszym bazarze, niż na niewiarygodne wróżby. W czasie spaceru na rynku 

koniecznie ......................................8 (pogłaskać) przynoszącego szczęście psa i ..................................

....9 (zajrzeć) do fary. Ten przepiękny kościół w stylu renesansu lubelskiego kryje 

najstarsze czynne organy w Polsce (z 1620 roku!). Po wejściu do świątyni ....................

..................10 (spojrzeć) w górę, by zobaczyć niezwykły żyrandol z głową jelenia i im-

ponującym porożem. 

A potem stromą ścieżką ......................................11 (wejść) na górę Trzech Krzyży, z której 

będziesz podziwiać malowniczą panoramę miasteczka z wijącą się niczym wstęga 

Wisłą w oddali. 

VI. Zapoznaj się z ideą Europejskiej Stolicy Kultury i porozmawiaj 
o tym na lekcji. Jakie są korzyści dla miasta noszącego ten tytuł? Za-
stanów się, które z ukraińskich miast chciałabyś / chciałbyś zgłosić 
do tego programu. Wyeksponuj jego walory, zaproponuj organizację 
różnych imprez i możliwości spędzania wolnego czasu w ciekawy 
sposób. Wykorzystaj poniższe wyrażenia i zwroty.

znajduje się, jest położone, stanowi ważny / potrzebny / znaczący ośrodek dla lo-

kalnej społeczności / dla społeczności regionu, tereny zielone, zielone płuca (cze-

go?), walory turystyczne / przyrodnicze / kulturowe / uzdrowiskowe, przyjazny 

pieszym i rowerzystom, rozległy, malowniczy

VII. Utwórzcie kilka grup i odpowiedzcie na pytania zamieszczo-
ne poniżej. Grupa, która to zrobi najszybciej, wygra. Odpowiedz-
cie na pytania poniżej. 

1. Które miasto było pierwszą stolicą Polski? 

a) Kraków

b) Warszawa

c) Kołobrzeg

d) Gniezno
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2. Z jakimi miastami związane są te symbole? 

3. Które polskie miasto jest uznawane za perłę renesansu?

a) Toruń

b) Zamość

c) Sandomierz

d) Kazimierz Dolny

4. Które z polskich miast nazywa się Wenecją Północy?

a) Gdynię

b) Lublin

c) Wrocław

d) Suwałki

5. Które z miast Trójmiasta – Gdańsk, Gdynia, Sopot – jest najmłodsze?
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6. Połącz miasto z ilustracją. 

7. W którym polskim mieście znajduje się najdłuższe w Europie molo? 

8. Które polskie miasto jest położone na 44 wyspach?

9. Polski biegun zimna to Łódź, Suwałki czy Zakopane?

10. Które polskie miasta mają w nazwie kolor? 

5. GDAŃSK

1. BIAŁYSTOK
2. KATOWICE

4. ZAMOŚĆ

6. SZCZECIN

3. TORUŃ

7. BYDGOSZCZ

a)

e)

b)

f)

c)

g)

d)
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I. Uzupełnij zdania zgodnie z podanym przykładem. 

Polski trójmasztowiec0 (3 + maszt) rusza w świat

Dwudziestego (20) maja .....................................¹ .....................................² .....................................³ 

(2018) roku. „Dar Młodzieży”, polski żaglowiec szkolny, rozpoczął 

.....................................⁴ (10 + miesiąc) , aż do .....................................⁵ (18) portów na 

świecie. Podczas u polska młodzież będzie promować Polskę, jej 

kulturę, język i historię w ramach obchodów .....................................⁶ (100 + 

lat) odzyskania niepodległości. Część załogi stanowi .....................................⁷ 

(400) młodych ludzi wyłonionych w ramach konkursu, który 

składał się z .....................................⁸ (3) etapów. Podczas wyprawy młodzi 

członkowie załogi, głównie .....................................⁹ (18 + rok), mają poczuć 

smak codziennej marynarskiej służby, będą uczestniczyć w co-

dziennych pracach bosmańskich, rozładunku i załadunku zaopa-

trzenia, myciu pokładu, służbie w kuchni. Oczywiście będą praco-

wali na .....................................¹⁰ (3) zmiany, tak, jak prawdziwi marynarze. 

Wraz z załogą oraz studentami Akademii Morskiej w Gdyni będą 

oni ambasadorami Rzeczypospolitej Polskiej i ojczystej kultury 

w portach, na morzach i oceanach. Pierwszym portem, do którego 

przycumuje „Dar Młodzieży”, będzie Ryga.I

I Na podstawie: https://niepodlegla.gov.pl/aktualnosci/-niepodleglosci-rozpoczety/

TRÓJMASZTOWIEC, ŻAGLOWIEC, PRZYSMAK, 
NADLEŚNICTWO, ZAOPATRZENIE

LEKCJA 8
„Niepodległość jest dobrem nie tylko cennym, ale 

i kosztownym” – Józef Piłsudski
Pan Paweł zadał uczniom przygotowanie projektu związanego z setną rocz-
nicą odzyskania niepodległości przez Polskę. Maksym, Staszek, Tonia i Sław-
ko znaleźli kilka ciekawych pomysłów w internecie, może je wykorzystają. 
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II. Uzupełnij tekst odpowiednimi przyimkami zgodnie z podanym przykładem.

Ciastko na⁰ Dzień Niepodległości

Konkurs ............¹ ciastko niepodległości ogłoszono ............² 

styczniu 2018 roku, ............³ ramach przygotowań ............⁴ ob-

chodów 100-lecia odzyskania niepodległości. Warunkiem 

było, aby ta słodka przekąska była ............⁵ kolorze biało-

-czerwonym, smaczna, łatwa ............⁶ przygotowania. ............⁷ 

tytuł „Ciastka niepodległości” walczyły aż 123 przysmaki. 

Wybrano jedno. To małe kruche ciasteczko ............⁸ musem 

truskawkowym i bitą śmietaną. Ciastko ma być nieod-

łącznym, smacznym symbolem wszystkich uroczystości 

związanych ............⁹ obchodami okrągłej rocznicy. Żaden 

festyn nie obejdzie się ............¹⁰ tego ciastka.II

III. W puste miejsca wstaw wyrazy z ramki.

akcja, kwiecień, wieś, las, uczestnik, liceum, przyjaciel, nadleśnictwo, rok

„Las dla Niepodległej”

Nadleśnictwo Bałty przeprowadzi akcję⁰ sadzenia drzew „Las dla 

Niepodległej”. Każdy z gości i ....................................¹ będzie mógł posadzić 

drzewo. Do wyboru będą: sosna, świerk, jodła. Wydarzenie zapla-

nowano na pierwszą i drugą sobotę ....................................², oczywiście o ile 

pozwolą na to warunki pogodowe. W sadzenie ....................................³ zaanga-

żowali się: lokalni urzędnicy, straż pożarna, policja, szkoły współ-

pracujące z ....................................⁴, szczególnie dwa tamtejsze ....................................⁵, 

mieszkańcy okolicznych ....................................⁶ oraz stowarzyszenie „Bądź-

my ....................................⁷ lasu” działające na terenie nadleśnictwa. Wspólny 

wysiłek starszych i młodszych mieszkańców zaprocentuje za kilka 

....................................⁸, gdy małe drzewa zamienią się w wysoki las.

II Na podstawie: https://niepodlegla.gov.pl/aktualnosci/slodka-patriotka-na-obchody-stulecia/
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IV. W puste miejsca wstaw odpowiednie frazeologizmy.

podniesie poprzeczkę, bez dwóch zdań, spali na panewce, stanęło na wysokości za-

dania, Szczęście uśmiechnęło się

Szczęście uśmiechnęło się⁰ do krakowian – 1918 darmowych lekcji muzealnych w dawnej 

stolicy Polski

Muzeum Narodowe w Krakowie ...........¹, przygotowując się do obchodów odzyskania 

przez Polskę niepodległości. Zaproponowało niezwykle bogatą ofertę dla dzieci i mło-

dzieży. Muzealnicy zorganizują aż 1918 darmowych lekcji muzealnych. ...........², żadne 

muzeum w Polsce nie przygotowało nigdy jeszcze tak bogatej oferty, jak zapowiada 

dyrektor muzeum, to 90 różnych tematów lekcji muzealnych, a także spacery edu-

kacyjne po Krakowie, tworzenie witraży, malowanie obrazów. 

Lekcje będą odbywać się w galeriach 

i w salach edukacyjnych, a zwiedzają-

cy będą mieli możliwość poznać orygi-

nalne zabytki i ich historię. Ponieważ 

Kraków to miejsce, w którym tworzyli 

Wyspiański, Mehoffer i Matejko, dlatego 

ich twórczość będzie kanwą dla spotkań 

i spacerów. Na pewno tak przygotowane 

zadanie ...........³ projektom planowanym 

przez inne muzea. Miejmy nadzieję, że 

projekt nie ...........⁴ .

V. Przeczytaj jeszcze raz powyższe teksty i zdecyduj, czy zdania są prawdzi-
we (P), czy fałszywe (F).

P F

0. „Dar Młodzieży” posiada trzy maszty. 

1. Młodzież, która wzięła udział w konkursie, to studenci Akademii 

Morskiej w Gdyni. 

2. Warunkiem wygrania konkursu na „Ciastko Niepodległości” był 

nieskomplikowany sposób przygotowania wypieku.

3. Efektem akcji „Las dla Niepodległej” będzie posadzenie lasu 

iglastego.

4. Organizatorem akcji „Las dla Niepodległej” jest stowarzyszenie 

„Bądźmy przyjaciółmi lasu”.

5. Muzeum Narodowe w Krakowie ma przygotowanych 1918 tematów 

lekcji muzealnych.

6. Osnową lekcji muzealnych będzie twórczość polskich malarzy.
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VI. Odpowiedz na pytania dotyczące powyższych tekstów.

1. Jakie projekty przygotowują Polacy, aby uczcić odzyskanie niepodległości? 

2. Jak wygląda służba na „Darze Młodzieży”? 

3. Kto należy do załogi polskiego trójmasztowca?

4. Jakie były wymagania dotyczące wypieku niepodległościowego?

5. Na czym polega projekt „Las dla Niepodległej?

VII. Maksym przygotował dla klasy quiz związany z odzyskaniem 
przez Polskę niepodległości. Wybierz poprawną odpowiedź.

1. Polska odzyskała niepodległość

a) 11.11.1918r.;   b) 11.11.1922 r.;

c) 9.05.1944 r.;   d) 10.03.1919 r.

2. Tymczasowym Naczelnikiem Państwa został

a) Ignacy Daszyński;  b) Józef Piłsudski;

c) Ignacy Paderewski;  d) Adam Mickiewicz.

3. Polska odzyskała niepodległość po

a) 150 latach;   b) 123 latach;

c) 120 latach;   d) 132 latach.

4. Pierwszym prezydentem RP był

a) Gabriel Narutowicz;  b) Lech Wałęsa;

c) Józef Piłsudski;  d) Roman Dmowski.

5. Jaką pieśń w 1927 roku oficjalnie przyjęto za hymn Polski?

a) Bogurodzicę;   b) Rotę;

c) Mazurek Dąbrowskiego; d) Marsz Polonia.

6. Dokończ słowa Józefa Piłsudskiego: „Nie ma wolnej Polski bez …”

a) walki;    b) łez i krwi;

c) wolnej Ukrainy;  d) nas.

VIII. Przygotuj z kolegami „Mapę myśli” pt.: „Ojczyzna to dla mnie…”
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I. Wpisz w luki odpowiednie fragmenty znajdujące się pod tekstem.

Droga Babciu,

to był niesamowity weekend w szkole. Obchodziliśmy 100. rocznicę odzyska-

nia niepodległości przez Polskę. Dziewczyny upiekły ciasto w barwach Polski, 

F ⁰. Sławko napisał aplikację na telefon pokazującą miejsca i postaci związane 

z tym wydarzeniem i ...........................................¹. Tonia i Mariola przygotowały karaoke 

z pieśniami legionów oraz różnymi ciekawymi aranżacjami. Oleszko i Misza 

nagrali wideoreportaż ...........................................². Był on niezwykle ciekawy, bo, jak 

sama wiesz, we Lwowie jest wiele miejsc, ...........................................³. Projekt mój i Stasz-

ka będzie zrealizowany dopiero na wiosnę, bo chcemy zorganizować spływ 

kajakowy po Dniestrze. Wszyscy będziemy mieli koszulki z napisem „Polska” 

i ...........................................⁴. Czy wiesz, że ostatnio znaleźliśmy ze Staszkiem informację, 

że najstarszym lwowskim klubem piłkarskim (a tym samym najstarszym 

polskim klubem w historii piłki nożnej) byli Czarni, którzy powstali w lipcu 

1903 roku? Drugim klubem lwowskim, ...........................................⁵, była Pogoń. Klub ten 

został założony w 1904 roku. Kiedy rozpoczęła się I wojna światowa, lwow-

scy piłkarze Czarnych i Pogoni zostali powołani do wojska. Dowiedzieliśmy 

się, że w okresie wojennym zawieszono działalność klubów ...........................................⁶

. Dochód przeznaczano na szczytne cele, np. na budowę lotniska we Lwowie. 

Oleszko i Misza powiedzieli, że również wśród Orląt Lwowskich znaleźli się 

LEKCJA 9
Naprzód, naprzód, lwowska drużyno!!!

W szkole odbyły się uroczystości związane z odzyskaniem niepodległości 
przez Polskę. Maksym napisał e-mail do babci Marii, w którym postanowił 

zdać krótką relację z obchodów rocznicy.

KOLARSTWO, JEŹDZIECTWO, HIPIKA (HIPPIKA), 
MEDAL, MISTRZOSTWA, IGRZYSKA OLIMPIJSKIE, 

SPŁYW KAJAKOWY, OSIĄGAĆ WYSOKIE NOTY, 
ZŁAPAĆ BAKCYLA, KORONNA KONKURENCJA, BYĆ 

SPALONYM, SIĘGAĆ ZENITU
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młodzi sportowcy, w tym także piłkarze. W obronie Lwowa zginęło prawie 60 

sportowców Czarnych, dlatego na cmentarzu Orląt we Lwowie dedykowano im 

napis na Pomniku Chwały – „Mortui sunt ut liberii vivamus”, czyli „Polegli, 

abyśmy wolni żyli”.

Droga Babciu, to niesamowite dowiedzieć się, że historia polskiej piłki nożnej 

zaczęła się właśnie we Lwowie. Złapaliśmy z chłopakami takiego bakcyla, 

...........................................⁷. Mocno całuję.

Maksym

A. przy wyświetleniu których pojawiały się pytania dotyczące tych osób, wy-

darzeń czy miejscowości

B. które opowiadają historię drogi do niepodległości

C. ale najlepiej zapisanym w świadomości Polaków do dnia dzisiejszego

D. dotyczący formowania się granic polskich po odzyskaniu niepodległości

E. jednak piłkarze organizowali mecze charytatywne między drużynami 

żołnierzy

F. które było niezwykle smaczne

G. że wyszukujemy różne ciekawe informacje na temat osiągnięć sportowych 

Polaków w okresie międzywojennym, to bardzo ciekawe zajęcie

H. w ten sposób będziemy chcieli uczcić rocznicę odzyskania niepodległości

II. Posłuchaj dialogu, a następnie odpowiedz na pytania.

1. Kiedy i gdzie Polacy wzięli pierwszy raz udział w Igrzyskach Olimpijskich?

2. W jakiej dyscyplinie zdobyli pierwszy srebrny medal?

3. Dlaczego jeździectwo było popularnym sportem w Polsce?

4. Kto zdobył pierwszy złoty medal na Igrzyskach Olimpijskich i w jakiej dyscyplinie 

sportowej?

5. Wymień drużyny piłkarskie, które istnieją do dziś.

6. Jaki był wynik pierwszego meczu z Brazylią?

7. Co było największym sukcesem polskich lotników?
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III. Połącz nazwę dyscypliny sportowej z obrazkami oraz nazwiska-
mi sportowców, którzy zdobyli medale na Igrzyskach Olimpijskich 
w okresie międzywojennym. Jeśli masz problemy z odpowiedzią, 
skorzystaj z internetu.

I. NARCIARSTWO
a. STANISŁAW 

MARUSARZ

II. WIOŚLARSTWO
b. JANUSZ 

KUSOCIŃSKI

III. HOKEJ
c. TADEUSZ „RALF”

ADAMOWSKI

IV. LEKKOATLETYKA
d. ROGER 

VEREY

V. SKOKI PRZEZ 
PRZESZKODY

e. ADAM 
KRÓLIKIEWICZ

VI. HIPIKA (HIPPIKA, 
JEŹDZIECTWO)

f. TADEUSZ 
KOMOROWSKI

PATRZ (TOM II, LEKCJA 24)

Rzeczowniki odliczebnikowe

Rzeczowników odliczebnikowych używamy, kiedy chcemy:

• policzyć dzieci: Dwójka dzieci nie przyszła dziś do przedszkola;

• określić zbiory osób, zwierząt, przedmiotów ściśle połączonych ze sobą: Dwójka 

koni ciągnęła wóz;

• zastosować skrót myślowy, np.: dwójka to nazwa numeru linii autobusowej bądź 

tramwajowej; liczba oczek na kostce: wypadła mi dwójka; ocena szkolna: dostałem 

dwójkę (ocenę „dopuszczającą”).

Rzeczowniki odliczebnikowe odmieniają się następująco:

Liczba pojedyncza

MIANOWNIK jedynka jedenastka pięćdziesiątka setka

DOPEŁNIACZ jedynki jedenastki pięćdziesiątki setki

CELOWNIK jedynce jedenastce pięćdziesiątce setce

BIERNIK jedynkę jedenastkę pięćdziesiątkę setkę

NARZĘDNIK jedynką jedenastką pięćdziesiątką setką

MIEJSCOWNIK jedynce jedenastce pięćdziesiątce setce

WOŁACZ jedynko! jedenastko! pięćdziesiątko! setko!

1.

4.

2.

5.

3.

6.
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Liczba mnoga

MIANOWNIK jedynki jedenastki pięćdziesiątki setki

DOPEŁNIACZ jedynek jedenastek pięćdziesiątek setek

CELOWNIK jedynkom jedenastkom pięćdziesiątkom setkom

BIERNIK jedynki jedenastki pięćdziesiątki setki

NARZĘDNIK jedynkami jedenastkami pięćdziesiątkami setkami

MIEJSCOWNIK jedynkach jedenastkach pięćdziesiątkach setkach

WOŁACZ jedynki! jedenastki! pięćdziesiątki! setki!

IV. Uzupełnij zdania poprawną formą rzeczowników odliczebnikowych.

0. Ci dwaj narciarze znaleźli się w pierwszej dziesiątce (10).

1. ................................... (15) młodych sportowców wyjechała na Mistrzostwa Świata.

2. Tylko ................................... (2) z nich zdobyła złoty medal, a ................................... (4) – brązowy.

3. ................................... (100) kibiców spotkała się po meczu przed stadionem.

4. Do tej pory na Mount Everest weszła ponad ................................... (50) polskich himalaistów.

5. W tym roku ................................... (10) polskich wspinaczy wysokogórskich próbowała zdo-

być K2.

6. Otrzymał na poczcie nową ................................... (200).

7. Przyglądał się swoim ................................... (1) na świadectwie.

8. Odjechał właśnie powóz zaprzęgnięty w ................................... (4) koni.

9. Projekt przygotowywali w ................................... (8).

10. Uczył się dobrze i myślał, że będzie miał same ................................... (5) i ................................... (6) 

z polskiego.

V. Ułóż fragmenty tekstu w odpowiedniej kolejności, 
a następnie uzupełnij zdania poprawną formą rzeczowników 
odliczebnikowych.

1. Stanisław Marusarz

Bohaterem najsławniejszej ucieczki z hitlerowskiego więzienia przy ul. Montelupich 

w Krakowie był znakomity polski narciarz Stanisław Marusarz. Sport zaczął upra-

wiać, gdy miał 13 lat. W 1927 roku po raz pierwszy w swojej karierze pojechał na 

zawody wraz z trójką⁰ (3) bardziej doświadczonych kolegów i koleżanek. Nikt się nie 

spodziewał, że skoki narciarskie staną się jego koronną konkurencją. W pierwszych 

zawodach ogólnopolskich Marusarz znalazł się już w pierwszej ............................................¹ (10), 

rok później już w pierwszej ............................................² (5) najlepszych polskich narciarzy. 

3. Gdy Stanisław Marusarz wyjeżdżał na Igrzyska Olimpijskie w Lake Placid w 1932 

roku był już znanym narciarzem. Rok wcześniej zdobył mistrzostwo Polski zarów-

no w skokach, jak i w biegu zjazdowym, gdzie pokonał ówczesnych mistrzów Polski. 

Dwutygodniowa podróż do Stanów Zjednoczonych była dla 19-letniego zakopiańczy-
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ka nie lada przeżyciem. Igrzyska w Lake Placid były dopiero początkiem wielkiej 

kariery Stanisława Marusarza. W samych igrzyskach wystartował jeszcze 3 razy. 

Największy swój triumf przeżył na Mistrzostwach Świata w Lahti w 1938 roku, gdy 

skokami na odległość 67 i 66 metrów zdobył wicemistrzostwo świata. W opinii pol-

skich kibiców był niekwestionowanym „królem nart”, prawdziwą ............................................³ (1). 

Wspaniałą karierę przerwała wojna. 

5. Natychmiast po przegranej kampanii wrześniowej rodzina Marusarzów włączyła 

się do prac konspiracyjnych. ............................................⁴ (3) jego rodzeństwa służyła w Wojsku 

Polskim jako łącznicy, żołnierze. Staszek nie był wyjątkiem i już od października 

1939 roku pracował jako kurier, przeprowadzając żołnierzy podziemnej Polski przez 

Słowację na Węgry. Podobno udało mu się przeprowadzić około ............................................⁵ (100) 

ludzi. Znał Tatry jak własną kieszeń, kondycję miał wyśmienitą, więc nadawał się 

na kuriera jak mało kto, problem polegał jednak na tym, że był też rozpoznawal-

ny. To właśnie stało się przyczyną ujęcia Marusarza w marcu 1940 roku nieopodal 

Szczyrbskiego Plesa. ............................................⁶ (6) słowackich żandarmów, wśród których znaj-

dowała się również jedna kobieta, rozpoznała Marusarza, a gdy odkryli przy nim 

100 tysięcy złotych, szybko zrozumieli, kim jest. Żandarmi zawiadomili gestapo. Nie 

czekając na ich przyjazd, narciarz po ogłuszeniu jednego ze strażników wyskoczył 

przez okno. W ciągu paru sekund znalazł się za ogrodzeniem słowackiej komendy, 

a w chwilę później był już w lesie. Powrócił do domu, ale jak wspominał, nie mógł 

pozostać w Zakopanem zbyt długo. Trwały aresztowania, a ofiarami nasilającego się 

terroru gestapo byli również sportowcy. ............................................7 (20) jego przyjaciół znala-

zła się w więzieniach i obozach koncentracyjnych. W tej sytuacji wraz z żoną Ireną 

postanowili uciekać na Węgry. 

2. Młode małżeństwo wyruszyło po kil-

ku dniach. Niezauważone minęło ostatnie 

chałupy Zakopanego, szczęśliwie przedar-

ło się się przez Tatry, przeszło niemal całą 

Słowację. Jednak na granicy z Węgrami ta 

............................................8 (2) została aresztowana i roz-

dzielona. Marusarza tym razem trzymano 

pod silną strażą i szybko oddano Niemcom. 

Przewieziono do krakowskiego więzienia 

przy ul. Montelupich. Cele były przepełnione 

Polakami, a okrucieństwo esesmanów sięga-

ło zenitu. Jednorazowo w więzieniu mogło 

przebywać około ............................................9 (200) osób, 

ale bywało, że liczbę tę hitlerowcy przekra-

czali kilkukrotnie.

4. Od samego początku swego pobytu w kra-

kowskim więzieniu znany sportowiec myślał 
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o ucieczce. Zaprzyjaźnił się ze współwięźniem, dawnym podoficerem Wojska Polskie-

go, Aleksandrem Bugajskim. Po kilku tygodniach pobytu na Montelupich, sławnego 

narciarza wraz z prawie 140 innymi osobami skazano na karę śmierci. Od tego mo-

mentu „król nart” przebywał w celi śmierci, a każdy dzień mógł być jego ostatnim. Po 

latach Marusarz wspominał pewien dzień, w którym żegnał się z życiem. W miesiąc 

od skazania go na śmierć, esesmani wywieźli go do podkrakowskiego fortu w Krze-

sławicach, o którym wiedziano, że jest miejscem egzekucji więźniów. Tam, wraz z ....

........................................¹⁰ (15) innych nieszczęśników, ustawiono ich pod podziurawionym ku-

lami murem, po którym spływała krew. Esesmani stali z karabinami gotowymi do 

strzału, salwy jednak nie oddali. Więźniom dano łopaty i zagoniono do kopania rowu. 

Przeżycie w Krzesławicach zdeterminowało Marusarza i ............................................¹¹ (10) innych 

skazanych i jeszcze intensywniej zaczęli myśleć o ucieczce. Udało mu się to kilka dni 

później. Marusarz miał szczęście, z ............................................12 (11) uciekinierów ocalał tylko on 

i Bugajski. Po wielu dniach dotarł do Zakopanego, ale w kraju był już całkowicie „spa-

lony”. Stanisław Marusarz przeżył, odnalazł po wojnie swoją żonę. W 1989 roku Wielką 

Krokiew, najwyższą skocznię narciarską w Zakopanem, nazwano na jego cześć.I 

VI. Odpowiedz na pytania.

1. Kiedy i gdzie Stanisław Marusarz rozpoczął swoją karierę narciarską?

2. Jakie osiągnięcia miał narciarz na igrzyskach?

3. W jakich dyscyplinach sportowych startował na mistrzostwach Polski?

4. W jaki sposób Stanisław Marusarz i jego rodzeństwo brali czynny udział w walce 

z okupantem?

5. Dlaczego narciarz zdecydował się na ucieczkę na Węgry?

6. Jak olimpijczykowi udało się uciec z krakowskiego więzienia?

VII. Przygotuj prezentację na temat znanego polskiego sportowca.

I Na podstawie: http://dzieje.pl/aktualnosci/wielka-ucieczka-stanislawa-marusarza
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I. Posłuchaj dialogu, a następnie odpowiedz na pytania.

1. W jaki sposób Maksym dowiedział się o występach babci w telewizji?

2. Finalistką którego programu została babcia?

3. W jakich teleturniejach wzięła udział babcia?

4. Jakie wspólne hobby mają dziadkowie?

5. Co pokaże babcia na niedzielnym obiedzie?

II. Odszukaj po trzy zwroty lub wyrażenia synonimiczne.

LEKCJA 10
Wielka gra

Babcia Maria opowiada o popularnych polskich teleturniejach. Okazuje się, 
że zna je nie tylko z telewizji.

WIZJA, ANKIETOWANY, FANABERIA 

TURNIEJ

FANATYK
CHCIEĆ BYĆ 

ROZPOZNAWANYM

POWÓD

MIEĆ PARCIE 
NA SZKŁO

CHRAPKA WYMÓWKA

WYSZŁO SZYDŁO 
Z WORKA

SZPANOWAĆ

NIE PISNĄĆ 
SŁÓWKA

KONKURS

CHCIEĆ WYSTĘPOWAĆ 
W TELEWIZJI

WYGRAĆ 
W CUGLACH

WYDAŁO SIĘ

NABRAĆ WODY 
W USTA

MANIAK

LANSOWAĆ SIĘ

ROZGRYWKA

PRETEKST

PIES 
NA COŚ

BEZDYSKUSYJNIE 
ZWYCIĘŻYĆ

GWIAZDORZYĆ

FANABERIA

WYSZŁO 
NA JAW

WIDZIMISIĘ

MILCZEĆ

ZAKASOWAĆ 
KOGOŚ
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Imiesłowy przymiotnikowe bierne: 

- nazywają właściwości oznaczające bycie obiektem czynności;

- tworzymy od czasowników dokonanych i niedokonanych, od czasowników prze-

chodnich (czyli takich, które mogą tworzyć formy strony biernej);

- czasowniki mające temat czasu przeszłego na „-a”, poza czasownikami typu „trzeć”) 

otrzymują sufiks „-ny”, np. : czyta-ł – czyta-ny; przeczyta-ł – przeczyta-ny;

- czasowniki wielosylabowe mające temat czasu przeszłego zakończony na „i” lub 

„y” otrzymują sufiks „-ony”, np.: robi – robi-ony; zrobi - zrobi-ony; uczy – ucz-ony; 

nauczy – naucz-ony;

- czasowniki mające w czasie przeszłym jednosylabowy temat, zakończony na „i”, 

„y”, „u”, oraz zakończone na „ąć” i „nąć” przyjmują sufiks „-ty”, np.: pi-ć – pi-ty; wypi-ć; 

– wypi-ty; my-ć – my-ty; umy-ć – umy-ty;

– imiesłowy przymiotnikowe, tak jak przymiotniki, przyjmują taki sam rodzaj, 

przypadek i liczbę, jak rzeczowniki, które określają. 

Książka była pisana przez osiem lat.

Książka została napisana po ośmiu latach. 

Mleko jest pite przez wszystkie dzieci w szkole.

Mleko zostanie wypite.

Projekt był robiony przez dzieci przez cały wieczór.

Projekt został zrobiony przez wszystkich uczniów.

III. Przeczytaj dialog. Zamień wyrazy w nawiasach na imiesłowy przymiotni-
kowe bierne w odpowiedniej formie.

Babcia: Chodźcie, chodźcie, wystygnięte0 (wystygnąć) ziemniaki są niejadalne!

Anastazja: Dzień dobry, mamo! Ale nam wykręciłaś numer! 

Babcia: To najbardziej szalona rzecz, jaką zrobiłam w życiu, ale absolutnie nie żałuję.

Maksym: Jestem dumny z ciebie, babciu!

Babcia: Bardzo dziękuję. Chcecie obejrzeć programy? Wszystkie są .......................................1 

(nagrać) na płytach.

Bogdan: Oczywiście, jesteśmy bardzo .......................................2 (zaciekawić)!

Babcia: No to zaczniemy od „Milionerów”. Niestety, za bardzo zaryzykowałam i mimo 

tego, że miałam jeszcze 2 koła ratunkowe – odpadłam. To było podstępnie .......................................3 

(skonstruować) pytanie dotyczące zabytków języka polskiego: o pierwszego autora 

najstarszych .......................................4 (spisać) polskich legend. Myślałam, że chodzi o Galla 

Anonima, a okazało się, że to Wincenty Kadłubek.

Anastazja: No tak, to trudne pytanie. Mamo, prezentujesz się za to znakomicie!

Babcia: Dziękuję ci, kochanie, to zasługa charakteryzacji. O, to teraz pokażę wam moją 

wielką porażkę w teleturnieju muzycznym „Jaka to melodia”.

Maksym: Babciu, dla mnie wszystkie konkursy zostały przez ciebie .......................................5 

(wygrać)!
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IV. Uzupełnij zdania zgodnie z podanym przykładem.

0. Wszystkie odpowiedzi udzielone0 (udzielić) przez zawodników były poprawne.

1. Pytania do quizu zostały .......................................1 (napisać) przez uczniów.

2. Wszyscy finaliści konkursu zostali hojnie .......................................2 (nagrodzić).

3. Ten pejzaż wiszący na ścianie został .......................................3 (namalować) przez babcię Marię.

4. Film „Zimna wojna” został ....................................................................4 (wyreżyserować) przez Pawła 

Pawlikowskiego.

5. Wszystkie zagadki zostały .......................................5 (odgadnąć) przez Maksyma. 

6. „Trylogia” Sienkiewicza została wielokrotnie .......................................6 (przeczytać) przez 

dziadka.

7. Cały obiad został .......................................7 (zjeść) przez rodzinę Marczenków.

8. Wszystkie napoje zostały .......................................8 (wypić).

9. Laptop został wreszcie .......................................9 (naprawić).

10. Nie mogę ściągnąć nowych aplikacji na telefon, chyba jest już .......................................10 

(zepsuć).

V. Zagrajcie w prostą wersję „Koła Fortuny”. Wymyślcie wspólnie kilka 
kategorii haseł, np. „bohater literacki lub filmowy”, „przysłowie”, „mu-
zyka”, „film”, „polskie seriale”. Niech każdy z was wymyśli jedno hasło.

VI. Zagrajcie w „Familiadę”.

VII. Obejrzyjcie w internecie program telewizyjny a następnie zagrajcie 
w „Polskie 1 z 10” . Niech każdy z was wymyśli po 5 pytań dotyczących 
Polski i języka polskiego, wrzućcie je do puli i rozegrajcie turniej: niech 
jeden z was zadaje po kolei każdemu pytanie: po dwóch nieudanych 
odpowiedziach zawodnik odpada. Gracie do momentu, w którym wy-
łonicie zwycięzcę. Nagrajcie go komórką i obejrzyjcie.

VIII. Jak myślisz, dlaczego tak wielu ludzi chce występować w telewizji? 
Napisz krótką opinię. (100 słów)
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I. Przeczytaj poniższy tekst, uzupełnij luki wyrazami z ramki.

poziom, butla, aklimatyzacja, szczyt, wysokość, wierzchołek, Korona, ciśnienie, 

śmierć, organizm, pożywienie

Ośmiotysięcznik – popularne określenie szczytu0, którego .......................................1 wznosi się 

na 8000 (ośmiu tysiącach) lub więcej metrów nad .......................................2 morza. Przyjmuje 

się, że na Ziemi znajduje się czternaście głównych ośmiotysięczników – 10 w Hima-

lajach i 4 w Karakorum. Wśród nich wyróżnia się pięć tak zwanych wysokich ośmio-

tysięczników, czyli Mount Everest (8850)I, K2 (8611), Kanczendzonga (8586), Lhotse 

(8516) i Makalu (8463), mających ponad lub prawie 8500 metrów. Pozostałe to: Czo 

Oju (8201), Dhaulagiri (8167), Manaslu (8156), Nanga Parbat (8126), Annapurna I (8091), 

Gaszerbrum I (8068), Broad Peak (8047), Gaszerbrum II (8035), Sziszapangma (8013).

Czternastkę ośmiotysięczników nazywa się .......................................3 Himalajów i Karakorum. 

Zdobywanie ośmiotysięczników jest trudne, ryzykowne i długotrwałe ze względu 

na panujące tam warunki i konieczność .......................................4 . Na wysokości 8000 metrów 

.......................................5 atmosferyczne, i tym samym ciśnienie tlenu, jest znacznie niższe 

niż na poziomie morza. Obszary leżące powyżej 8000 m n.p.m. nazywane są strefą 

.......................................6, gdyż człowiek nie jest w stanie przeżyć na tej .......................................7 dłużej 

niż kilka dni. Nawet wyrównywanie niedoboru tlenu w .......................................8 przez korzy-

stanie z .......................................9 tlenowej nie umożliwia tam dłuższego pobytu. Bardzo niskie 

ciśnienie powoduje obrzęk płuc i mózgu. Dodatkowo powyżej 8000 metrów orga-

nizm nie potrafi przyswajać .......................................10 i jego bilans energetyczny jest ujemny. 

To wszystko spowodowało, że pierwsze wejście człowieka na wierzchołek szczytu 

ośmiotysięcznego miało miejsce dopiero w 1950 roku (Annapurna).

1 wszystkie wartości w nawiasach występują w m n.p.m.

LEKCJA 11
Polscy himalaiści

Maksym przygotowuje się do lekcji języka polskiego – chce zrobić pre-
zentację na temat polskich wspinaczy. Od ponad roku jest fanem grupy 
na Facebooku „Polski Himalaizm Zimowy” i zna biografie wielu słynnych 

polskich himalaistów.

AKLIMATYZACJA, BILANS, DŁUGOTRWAŁY, 
PRZYSWAJAĆ CO? (+ B.), OBRZĘK (PŁUC, 

MÓZGU), WYRÓWNYWAĆ CO? (+ B.)
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II. Czy byłaś / byłeś kiedyś w górach? Jeśli tak: czy polecisz taką wycieczkę 
swoim koleżankom i kolegom? Jak myślisz, co trzeba wziąć ze sobą na wy-
prawę w góry? O czym jeszcze trzeba wiedzieć?

III. Przeczytaj biografię Jerzego Kukuczki i zaznacz, które zdania są prawdzi-
we, a które fałszywe.

Józef Jerzy Kukuczka (ur. 24 marca 1948 w Katowicach, zm. 24 października 1989 na 

Lhotse w Nepalu) – polski taternik, alpinista i himalaista, jako drugi człowiek na Zie-

mi zdobył Koronę Himalajów i Karakorum (pierwszy był Reinhold Messner, któremu 

zajęło to szesnaście lat i cztery miesiące, Kukuczce niespełna osiem lat). Uznawany 

jest za jednego z najwybitniejszych himalaistów w historii.

Spośród 14 ośmiotysięczników zdobytych w latach 1979–1987 na 8 wszedł nowymi 

drogami (poza swoim pierwszym ośmiotysięcznikiem wspinał się albo w ekstremal-

nie ciężkich warunkach zimą, albo nowymi trasami), na 4 zimą (3 pierwsze wejścia 

zimowe w historii), na 1 szczyt samotnie – żaden inny zdobywca 14 ośmiotysięczni-

ków nie może pochwalić się takim bilansem. W ciągu niespełna dwóch lat (21 stycznia 

1985 – 10 listopada 1986) zdobył 6 ośmiotysięczników, z czego aż 3 po raz pierwszy 

zimą, na 3 kolejnych wytyczył nowe drogi (w tym niezwykle trudne na Nanga Parbat 

i K2). Wolno aklimatyzował się, za to słynął z ogromnej wytrzymałości psychicz-

nej i fizycznej. W 1988 na Igrzyskach Olimpijskich w Calgary wraz z Reinholdem 

Messnerem został nagrodzony srebrnym Orderem Olimpijskim. Messner odmówił 

przyjęcia medalu, uzasadniając swój gest tym, że uważa alpinizm za twórczość, a nie 

rywalizację. Kukuczka przyjął medal, ponieważ w wyczynowym wspinaniu widział 

sportowe wartości, co niejednokrotnie podkreślał: W alpinizmie, jak w szachach – mówił 

– jest miejsce na swego rodzaju twórczość i sportową rywalizację. Gdyby jej zabrakło, być może 

nigdy bym się nie wspinał. Mnie nie wystarczy być tylko w górach – dodał później – nie wy-

starczy być na wyprawie. Uważam, że jeżeli się podchodzi pod górę, to z jakimś celem, a tym celem 

jest wejść na tę górę.

Zginął na wysokości 8300 metrów 24 październi-

ka 1989 roku podczas wejścia na Lhotse nową drogą 

przez słynną, niezdobytą wówczas południową ścia-

nę. Szczyt atakował wspólnie z Ryszardem Pawłow-

skim. Kukuczka wspinał się jako pierwszy i tuż przed 

szczytem odpadł. Lina, nie wytrzymując obciążenia, 

pękła, a wspinacz spadł w dwukilometrową przepaść. 

Ciała Kukuczki nigdy nie odnaleziono, ale oficjalna 

wersja brzmiała, że Kukuczkę pochowano w lodowej 

szczelinie, nieopodal miejsca upadku. Taki krok był 

podyktowany wymaganiem odnalezienia ciała do wy-

płaty odszkodowania dla rodziny zmarłego.
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P F

0. Kukuczka urodził się w Nepalu. 

1. Kukuczka zdobywał Koronę Himalajów i Karakorum przez ponad 

16 lat.

2. Kukuczka wytyczył w Himalajach wiele nowych szlaków.

3. Kukuczka wszystkie szczyty Korony zdobył zimą.

4. Kukuczka słynął z niezwykłej odporności i szybkiego tempa 

w zdobywaniu szczytów.

5. Kukuczka startował na olimpiadzie w Calgary.

6. Messner uważał alpinizm za sport.

7. Sensem wypraw Kukuczki było zdobywanie szczytów.

8. Kukuczka zginął jesienią.

9. Kukuczka zginął tragicznie podczas zdobywania kolejnego szczytu.

10. Kukuczkę pochowano w Himalajach.

IV. Wstaw do tekstu – biografii Wandy Rutkiewicz – brakujące fragmenty 
zgodnie z podanym przykładem. 

A. stawiają ją w gronie 

B. za praktycznie niemożliwe

C. na wysokości ponad

D. polska alpinistka i himalaistka

E. zdeterminowaną realizatorką  

wspinaczkowej samodzielności kobiet

F. po prawie dwóch tygodniach

G. pierwszy obywatel Polski, stanęła na 

H. wyruszyli w górę z obozu IV

I. trzecia kobieta na świecie

J. zdecydowała się przeczekać noc

Wanda Halina Rutkiewicz-Błaszkiewicz (ur. 4 lutego 1943 w Płungianach, zm. 13 maja 

1992 na stokach Kanczendzongi w Himalajach) – ...................1, z zawodu elektronik, jedna 

z najwybitniejszych Polek światowego himalaizmu. Jako I0, ...................2 Mount Evereście, 

najwyższym szczycie Ziemi, jako pierwsza kobieta zaś na świecie i pierwszy oby-

watel Polski na K2. Osiągnięcia Wandy Rutkiewicz ...................3 najlepszych himalaistek 

w historii. Była zdecydowaną rzeczniczką i ...................4. Zaginęła w maju 1992 podczas 

ataku szczytowego na Kanczendzongę. Wraz z Carlosem Carsolio 12 maja o godz. 3:30 

...................5 na 7950 m. Po 12-godzinnej wspinaczce w głębokim śniegu Carsolio stanął na 

wierzchołku. Schodząc, napotkał Wandę ...................6 8200 metrów. Mimo braku sprzętu 

biwakowego ...................7 i kontynuować wejście następnego dnia. Według ówczesnego 

komunikatu Ministerstwo Turystyki Nepalu uznało prowadzenie akcji ratunkowej 

...................8, a informacja o zaginięciu Polki dotarła do Polski ...................9, 25 maja 1992. Jej 

ciała nie odnaleziono.
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V. Przeczytaj tekst i odnotuj w tabeli ciekawostki dotyczące poszczególnych 
wyczynów Krzysztofa Wielickiego. Następnie powiedz kolegom, która z oko-
liczności najbardziej cię poruszyła i dlaczego. 

Krzysztof Wielicki (ur. 5 stycznia 1950 roku 

w Szklarce Przygodzickiej) – polski wspinacz, 

taternik, alpinista i himalaista. Piąty człowiek 

na Ziemi, który zdobył Koronę Himalajów 

i Karakorum.

Krzysztof Wielicki oprócz Mount Everestu jest 

pierwszym zimowym zdobywcą Kanczendzon-

gi i Lhotse, a zatem trzech spośród czterech 

najwyższych szczytów świata, które jako je-

dyne przekraczają 8500 m wysokości (ostatni 

z tej czwórki, K2, jest jedynym ośmiotysięcz-

nikiem niezdobytym zimą). Na Lhotse stanął 

samotnie w noc sylwestrową w gorsecie, któ-

ry nosił po uszkodzeniu kręgosłupa w górach. 

Jest to jedyne w historii pierwsze zimowe 

wejście na ośmiotysięcznik dokonane samot-

nie. Na Broad Peak „wbiegł” solo w ciągu jedne-

go dnia (pierwsze na świecie wejście z bazy na 

szczyt ośmiotysięcznika w ciągu jednej doby). 

Na Dhaulagiri (w 16 godzin) i Sziszapangmę 

wspiął się sam, wytyczając nowe drogi. Nikt też 

nie towarzyszył mu podczas wejścia na szczyt 

Gaszerbruma II. Świadkami samotnego wejścia 

na Nanga Parbat, jedną z największych ścian 

Ziemi, byli jedynie pakistańscy pasterze ob-

serwujący jego wyczyn z oddalonych łąk. Brał 

udział w kilku wyprawach na K2. Dopiero pod-

czas czwartej, latem 1996, wytrwałość została 

nagrodzona – wszedł na szczyt. W następnych 

latach zaczął kierować wieloma zimowymi 

wyprawami. Został członkiem prestiżowego 

The Explorers Club. 

1. Lhotse Przybył samotnie w noc sylwestrową.

2. Broad Peak

3.

4.

5.

6. K2
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VI. Uzupełnij tabelę. Ułóż 5 zdań z nazwami wykonawców czynności.

Alpy alpinista alpinistka

Himalaje

rekord

medal

reportaż

Tatry taternik

Biegun Polarny polarniczka

uczestnik

zdobywać zdobywczyni

odkrywać odkrywca

wspinacz wspinaczka*

VII. Jak myślisz, czy jest jeszcze coś do odkrycia / do zdobycia? Jakie obszary 
będzie chciał poznać człowiek w ciągu najbliższych 50 lat?

VIII. Na podstawie informacji z dzisiejszej lekcji oraz znalezionych wiado-
mości, przygotuj prezentację nt. zdobywania najwyższych gór na Ziemi (np. 
może to być wybrany himalaista; możesz opowiedzieć historię o zdobywa-
niu wybranego szczytu).

*WSPINACZKA OZNACZA CZYNNOŚĆ 
WSPINANANIA SIĘ, NIE ZAWÓD CZY HOBBY 
W FORMIE ŻEŃSKIEJ. WYRAZU WSPINACZ 

UŻYJEMY RACZEJ NA OKREŚLENIE 
MĘŻCZYZNY, LUB, W FORMIE MĘSKOOSOBOWEJ: 
WSPINACZE, NA OKREŚLENIE GRUPY, W KTÓREJ 

MOGĄ BYĆ KOBIETY.
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I. Wstawcie brakujące przymiotniki zgodnie z podanym przykładem. 
Następnie odczytajcie je głośno na forum klasy wraz z rzeczownika-
mi, do których odnoszą się te przymiotniki.

prawdziwy, ciężka, uzdolnionych, niebanalna, charyzmatyczni, kultowy, debiutanc-

kiej, sceniczny, ponadprzeciętny, wokalnymi, muzycznego

Tysiące uzdolnionych0 muzycznie ludzi, z których każdy marzy o tym, aby zostać 

polskim idolem, ............................................1 jurorzy i kilka milionów widzów śledzących co ty-

dzień zmagania młodych artystów w ich drodze do sławy. Pierwszy ............................................2 

talent show w polskiej telewizji, ............................................3 program „Idol” powraca, a wraz 

z nim szansa na odkrycie osobowości. Komu uda się skutecznie uwieść widzów i ju-

rorów? Kto zostanie nowym idolem i otrzyma szansę na nagranie ............................................4 

płyty? Do rywalizacji staną młodzi ludzie w wieku od 16 do 28 lat. Od kandydatów 

wymagany jest nie tylko ............................................5 talent wokalny i sceniczna charyzma, ale też 

............................................6 osobowość i umiejętność współpracy w grupie. Szczęśliwców, którzy 

wykażą się tymi zdolnościami, czeka udział w koncercie z zespołem muzycznym. 

A potem? Wszystko w rękach widzów, którzy w kilku koncertach na żywo zagłosują 

na swoich faworytów. Udział w „Idolu” to nie tylko pokaz ............................................7 talentu. To 

także ............................................8 praca z trenerami ............................................9 i choreografami. Uczestnicy 

pod okiem stylistów, makijażystów i fryzjerów ukształtują swój całkowicie nowy 

............................................10 wizerunek. Splendor i sława, które otaczać będą wszystkich finali-

stów, zrekompensują z pewnością trudy przygotowań.

LEKCJA 12
Śpiewać każdy może…

Olga pragnie zaprezentować swoje umiejętności wokalne. Chce zgłosić się 
do programu telewizyjnego typu talent show. Czy odważy się na taki krok?

TALENT SHOW, CASTING, COVER, PODKŁAD 
MUZYCZNY, BEATBOXER
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II. Wstaw brakujące wyrazy. Użyj trybu rozkazującego.

Już 2 i 3 czerwca zapraszamy na pierwszy ca-

sting do kolejnej edycji „The Voice of Poland”! 

Przyjdź0 (przyjść) i ............................................1 (zaczaro-

wać) nas swoim głosem! 

Warszawa, budynek TVP, Woronicza 17, blok F.

Rejestracja jest czynna w godzinach 11.00-20.00.

............................................2 (przygotować) dwie piosenki 

covery: jeden w języku angielskim i jeden w ję-

zyku polskim.

............................................3 (zaśpiewać) a capella, do wła-

snego akompaniamentu na gitarze lub pianinie 

(klawisze będą na miejscu), albo do przyniesio-

nego podkładu (pendrive / CD).

III. Przeczytaj ogłoszenie o castingu. Dopisz brakujące wyrazy.

„X Factor” – popularne muzyczne show wraca na 

antenę0!

Sława, pieniądze i własna płyta to gra warta 

......................................1! 

Jak co roku zapraszamy do udziału ......................................2 

– solistów, duety oraz grupy wokalne. 

Prosimy o przygotowanie dwóch ......................................3 (je-

den po polsku, drugi w języku obcym), które można 

wykonać a capella lub z własnym ......................................4 – 

najlepiej gitary bądź innych małych ......................................5. 

Aby wziąć udział w show, trzeba mieć skończone 16 

lat. Osoby niepełnoletnie muszą przyjść na casting 

z ......................................6 albo przynieść pisemną zgodę na 

......................................7 w castingu. 

Zwycięzcy konkursu nagrają swoje ......................................8 

i zyskają ogromną ......................................9!

Poszukiwania ......................................10 zaczynamy 1 sierpnia 

w Warszawie.

Serdecznie zapraszamy!
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IV. Na podstawie ćwiczeń I-III – ogłoszeń o przesłuchaniach do programów 
typu talent show i wypowiedzi Olgi uzupełnij dialog – rozmowę telefoniczną 
z kuzynką.

Olga: Halo? Marysia? 

Marysia: .............................................................................................................................................................................................................................

Olga: Tak, to ja, Olga, nie poznałaś mnie? 

Marysia: .............................................................................................................................................................................................................................

Olga: Muszę z tobą pogadać… Chciałabym zgłosić się do jakiegoś muzycznego progra-

mu telewizyjnego…

Marysia: .............................................................................................................................................................................................................................

Olga: Mama opowiadała mi o „Idolu”. Sprawdziłam w internecie, wiesz, ilu popularnych 

polskich wokalistów było w tym programie?

Marysia: .............................................................................................................................................................................................................................

Olga: „The Voice of Poland” oglądałam na bieżąco i śledziłam ich stronę na Facebooku.

Marysia: .............................................................................................................................................................................................................................

Olga: Tak słyszałam, że jest dobre jury.

Marysia: .............................................................................................................................................................................................................................

Olga: No właśnie, jeszcze nie jestem pewna…

Marysia: .............................................................................................................................................................................................................................

Olga: Tak? Naprawdę? Kiedy dokładnie?

Marysia: .............................................................................................................................................................................................................................

Olga: „X Factor”? W których miastach?

Marysia: .............................................................................................................................................................................................................................

Olga: Dzięki za pomoc! Myślę, że pojadę na casting. A o czym powinnam pamiętać?

Marysia: .............................................................................................................................................................................................................................

Olga: Jeszcze raz dziękuję i do zobaczenia!

Imiesłów przysłówkowy współczesny tworzymy przez dodanie -c do formy 3. os. 

l.mn. czasu teraźniejszego tylko do czasowników niedokonanych, np. jedzą-c, py-

tają-c, idą-c. Wyjątkiem jest czasownik „być”, w którym podstawą jest forma czasu 

przyszłego: będą-c. Jeśli ten sam podmiot jest wykonawcą dwóch czynności jedno-

cześnie, to możemy wyrazić jedną z nich (obojętnie, którą) imiesłowem przysłów-

kowym. Imiesłowy przysłówkowe nie odmieniają się.

Pamiętaj, żeby oddzielić przecinkiem od reszty zdania imiesłowowy równoważnik 

zdania z imiesłowem przysłówkowym współczesnym (np. jadąc) lub uprzednim 

(np. jadłszy), np.:

Idąc, słuchał muzyki.

Dyskutując z kolegami w klasie, Denis tak się zdenerwował, że zaczął tupać.

CZY „ZAJĄC”
TO IMIESŁÓW?
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V. Uzupełnij poniższe zdania imiesłowami przysłówkowymi. Wstaw braku-
jące przecinki.

0. Zgłaszając się (zgłaszać się) do programu, miej ze sobą zgodę rodziców.

1. .......................................... (przedstawiać się), bądź naturalny.

2. .......................................... (występować) na scenie, nie trać kontaktu z widzami.

3. .......................................... (robić) pokaz zręcznościowy lub akrobatyczny, nigdy nie zapominaj 

o bezpieczeństwie.

4. .......................................... (śpiewać), myśl o sensie słów piosenki.

5. .......................................... (tańczyć), nie podchodź do brzegu sceny.

6. .......................................... (grać) na gitarze, przyjmij wygodną pozycję.

7. .......................................... (recytować), pamiętaj o właściwym oddychaniu.

8. .......................................... (kończyć) występ, nie zapomnij o podziękowaniu widzom za uwagę.

9. .......................................... (słuchać) uwag jury, bądź skromny.

10. .......................................... (dziękować), uśmiechnij się szeroko i pomachaj publiczności.

VI. Olga odważyła się i wystąpiła w castingu. Wykorzystując poniższe 
zwroty i wyrażenia napisz opinię, którą wyrazili jurorzy po jej występie.

• wrodzony talent

• talent do grania na gitarze

• talent i pracowitość

• iskra; eksplozja talentu

• mieć, posiadać, przejawiać, ujawnić; odziedziczyć; szlifować, rozwijać; docenić, do-

strzec / dostrzegać; zmarnować talent

• błysnąć; obdarzony talentem

• świadczyć o talencie

• utalentowana dziewczyna

• nieprzeciętnie, wszechstronnie utalentowana; utalentowana artystycznie, muzycz-

nie, wokalnie

• utalentowana i ambitna, utalentowana i pracowita, utalentowana i wszechstronna, 

inteligentna i utalentowana

• niesamowicie, niezwykle, ogromnie, szczególnie, wybitnie, wyjątkowo utalentowana

VII. Jak myślisz, czy talent jest niezbędny do tego, żeby osiągnąć sukces na 
scenie? Uzasadnij swoją opinię.
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I. Uzupełnij tekstI fragmentami z ramki.

żyjących w epoce romantyzmu, z nieodmiennym motywem, przez nich, na poły dzi-

kim, albo przynajmniej podmiotu lirycznego, nie tylko piękno przyrody, z kolei 

w utworach

Szkoła ukraińska polskiego romantyzmu to określenie gru-

py polskich poetów i pisarzy żyjących w epoce romantyzmu0, 

czyli w pierwszej połowie XIX wieku, którzy w swoich utwo-

rach nawiązywali do tematu Ukrainy, jej historii, folkloru, 

kultury ludowej i mitów ukraińskich. Artyści zachwycali się 

ukraińskimi krajobrazami, szczególnie stepami. Opisywali, ..

..............................................1, lecz także przytłaczającą ogromem pustkę 

i ciszę bezkresnych przestrzeni zionących smutkiem. Ukra-

ina w ich powieściach była krajem ............................................2, gdzieś na pograniczu Azji i Eu-

ropy, odgrywającym szczególną rolę w historii i kulturze polskiej. 

Istotnym elementem łączącym przedstawicieli tej szkoły były związki poetów 

i pisarzy .............................................3 ich dzieł z Ukrainą, ale różniła ich poetycka wizja tych 

ziem. Niektórzy, jak np. Józef Bohdan Zaleski, opisywali ją jako Ukrainę idylliczną, 

.............................................4 Antoniego Malczewskiego była to Ukraina rycersko-polska, a w książ-

kach Seweryna Goszczyńskiego – hajdamacka. Twórcy sięgali do ludowych pieśni 

ukraińskich, tzw. wiośnianek i dum kozackich. Częstym tematem podejmowanym 

................................................5 był obraz wolnego kozaka pędzącego na koniu. Ukrainę przedsta-

wiano jako kresową Atlantydę, ziemię bezkresną, mlekiem i miodem płynącą krainę, 

usytuowaną między cywilizacją i dziką bujną przyrodą, ................................................6 – wolnym 

i śmiałym kozakiem. 

I Na podstawie: http://jagiellonia.org/ukrainski-mit-w-polskim-romantyzmie/
https://pl.wikipedia.org/wiki/Szko%C5%82a_ukrai%C5%84ska_polskiego_romantyzmu

LEKCJA 13
Jak Polacy zachwycali się Ukrainą

Uczniowie muszą przygotować na zajęcia prezentację. Dowolny temat do-
tyczący literatury polskiej. Tonia pomyślała, że zaskoczy wszystkich i przy-

gotuje prezentację o Szkole ukraińskiej polskiego romantyzmu.

IDYLLA, ATRYBUT, BIBLIOGRAFIA, ŹRÓDŁA 
DANYCH, ZOSTAĆ WCIELONYM, POETYCKA 

WIZJA, HAJDAMACKI
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II. Przeczytaj jeszcze raz tekst i odpowiedz na pytania.

1. W którym wieku powstała szkoła ukraińska polskiego romantyzmu?

2. Do jakich tematów nawiązywali pisarze tego nurtu?

3. Jak obraz Ukrainy został przedstawiony w książkach szkoły ukraińskiej? Czy 

obraz ten był jednakowy?

4. Jak wyjaśnisz pojęcie szkoła ukraińska polskiego romantyzmu?

III. Przyporządkuj autorów Szkoły ukraińskiej polskiego romantyzmu do ich 
utworów. Jeśli masz problemy, skorzystaj z internetu.

0. Juliusz Słowacki A. Maria

1. Józef Ignacy Kraszewski B. Chata za wsią

2. Antoni Malczewski C. Duma o Wacławie

3. Seweryn Goszczyński D. Powieści kozackie

4. Józef Bohdan Zaleski E. Sen srebrny Salomei

5. Michał Czajkowski (Sadyk Pasza) F. Zamek kaniowski

0. 1. 2. 3. 4. 5.

E.

IV. Uzupełnij tabelkę.

V. Tonia musi zrobić pracę domową. Oto kilka cech, które powinna 
posiadać dobra prezentacjaII. Zapoznaj się z nimi, a następnie sam / 
sama przygotuj prezentację na temat: „Sławni Polacy”.

Wykorzystaj w tym celu program PowerPoint lub stronę do tworzenia interaktyw-

nych prezentacji: https://prezi.com/.

II Na podstawie: http://newpr.pl/24-porady-jak-zrobic-dobra-prezentacje-w-powerpoincie/
https://oscarrak.pl/blog/jak-zrobic-dobra-prezentacje-poradnik/

NA PIERWSZYM 
SLAJDZIE UMIEŚĆ TYTUŁ 

WYSTĄPIENIA ORAZ SWOJE 
IMIĘ I NAZWISKO.

NA JEDNYM SLAJDZIE 
PORUSZAJ TYLKO JEDNO 

ZAGADNIENIE.

PREZENTACJA MULTIMEDIALNA 
MA BYĆ UZUPEŁNIENIEM TWOJEGO 

WYSTĄPIENIA I SŁUŻYĆ DO 
ZWIZUALIZOWANIA ZAGADNIEŃ, 

KTÓRE TRUDNO CI OPISAĆ SŁOWAMI.
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IMIESŁÓW PRZYSŁÓWKOWY UPRZEDNI

Imiesłów ten oznacza czynność wcześniejszą w stosunku do tej, którą wyraża cza-

sownik w formie osobowej, np.: Przeczytawszy książkę, odłożyła ją na miejsce.

Imiesłowy te odnoszą się do działania, które zostało zakończone, dlatego zawsze 

tworzymy je od czasowników dokonanych.

Zapamiętaj, imiesłowy przysłówkowe uprzednie się nie odmieniają!

1. Tworzymy je od 3. os. l.p. rodzaju męskiego czasowników dokonanych w czasie 

przeszłym: przeczytał, zjadł.

2. Następnie usuwamy „ł”: przeczytał, zjadł.

3. Dodajemy po:

• samogłosce przyrostek -wszy: przeczyta-wszy;

• spółgłosce przyrostek -łszy: zjad-łszy.

VI. Wyrazy w nawiasach wstaw w odpowiedniej formie.

0. Przyszedłszy (przyjść) do domu, włączył telewizor.

1. ............................................. (zrobić) prezentację, Olga zabrała się za przygotowanie kolacji.

2. ............................................. (przybiec) z meczu, Maksym szybko przebrał się i pobiegł na spo-

tkanie z kolegami.

3. ............................................. (wziąć) Bruna na smycz, mama wyszła na spacer.

4. ............................................. (przekonać) tatę, Maksym dostał pozwolenie, żeby nocować u Staszka.

5. ............................................. (spojrzeć) na Tonię, wszyscy wiedzieli, że dziewczyna nie zrobiła 

pracy domowej. 

6. ............................................. (skończyć) remont, tata wreszcie odetchnął z ulgą.

7. ............................................. (upiec) ciasto, babcia usiadła, żeby odpocząć.

8. ............................................. (znaleźć) ciekawą książkę, dziadek Taras przez kilka dni nie mógł 

się od niej oderwać.

9. ............................................. (przeczytać) lekturę, odłożył ją na miejsce.

10. ............................................. (zamknąć) wszystkie okna, babcia wyszła na spacer.

PREZENTACJA TO NIE JEST ŚCIĄGA. 
NIE UMIESZCZAJ W PREZENTACJI 

CAŁYCH FRAGMENTÓW, KTÓRE 
MASZ ZAMIAR WYPOWIEDZIEĆ. 

SLAJD NIE POWINIEN BYĆ 
WYPEŁNIONY PO BRZEGI 

TREŚCIĄ.

PODSTAWĄ KAŻDEJ PREZENTACJI 
JEST DOBRZE DOBRANE DO TEMATU 
WYSTĄPIENIA TŁO, ODPOWIEDNIA 

KOLORYSTYKA I CZCIONKA.

PREZENTACJE TO NIE TYLKO TEKST. 
KORZYSTAJ Z OBRAZÓW, FILMÓW, 

IKON, WYKRESÓW, TABEL. 

UMIESZCZAJĄC ZDJĘCIE 
LUB CYTAT, ZA KAŻDYM 
RAZEM PODAJ ŹRÓDŁO.
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VII. Wyrazy w nawiasach wstaw w odpowiedniej formie.

0. Pomyślawszy (pomyśleć) jak przygotować prezentację, Olga zabrała się do pracy. 

1. ............................................. (wyszukać) ciekawy materiał, przeanalizowała go.

2. ............................................. (pozbierać) notatki, zrobiła mapę myśli.

3. ............................................. (wziąć) długopis, napisała na kartce tytuł.

4. „Nie, ta mapa nie była dobra.” ............................................. (zgnieść) kartkę, wyrzuciła ją do 

kosza.

5. Potem stwierdziła, że jest głodna, więc ............................................. (utrzeć) marchewkę, usiadła 

w fotelu i ją zjadła.

6. ............................................. (wyciąć) kilka kolorowych kartek, przykleiła je do mapy myśli.

7. ............................................. (napisać) na nich kilka słów, dodała jeszcze kilka symboli, które 

miały jej przypominać o istotnych rzeczach, których miała się nauczyć na egzamin.

VIII. Wybierz jeden z obrazów Józefa Brandta o tematyce ukraińskiej 
i go opisz.
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I. Olga zauważyła na uniwersyteckiej tablicy ogłoszenie o naborze do 
zespołu. Przeczytaj tekstyI, a następnie wybierz poprawną odpowiedź. 

I Na podstawie www.warszawianka.uw.edu.pl

LEKCJA 14
Olga w „Warszawiance” tańczy polkę i krakowiaka

Przez przypadek Olga trafia na ogłoszenie o naborze do zespołu pieśni 
i tańca.

NABÓR, OBCOWAĆ Z + N. (KIM? CZYM?), 
PRZESŁUCHANIE, PRESTIŻOWY, RZETELNY, 

TRZON, UPOWSZECHNIAĆ + B. (CO?), 
PROPAGOWAĆ + B. (CO?), ROZBUDOWANY, 

WYRÓŻNIAĆ SIĘ + N. (CZYM?)

ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA UW „WARSZAWIANKA”

OGŁASZA NABÓR DO STUDENCKIEJ GRUPY TANECZNEJ 
(OD 19. ROKU ŻYCIA)

PRZESŁUCHANIA ODBĘDĄ SIĘ 23 STYCZNIA O GODZ. 19.00 
I 25 STYCZNIA 2019 R. O GODZ. 18.00

NA SALI GIMNASTYCZNEJ W VII LO IM. JULIUSZA 
SŁOWACKIEGO, PRZY UL. WAWELSKIEJ 46.

W PRZYPADKU UBIEGANIA SIĘ O PRZYJĘCIE DO GRUPY 
STUDENCKIEJ NIE MUSISZ POSIADAĆ STATUSU STUDENTA 

WYMAGANIA: MUZYKALNOŚĆ, RYTMIKA, KOORDYNACJA 
RUCHU. 

PRZYJDŹ, ZAPREZENTUJ SIĘ I DOŁĄCZ DO NAS!
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Zainteresowana ofertą Olga znalazła więcej informacji o „Warszawiance” i o warun-

kach naboru.

NABÓR

Od kandydatów oczekuje się muzykalności, rytmiki i koordynacji ruchu. 

Przebieg przesłuchania: 

• pierwsza część prowadzona przez instruktora – uczestnicy mają za zadanie 

wykonać proste elementy ruchowe pokazywane przez prowadzącego oraz 

wykazać się umiejętnościami tanecznymi i podstawową znajomością tańców 

polskich;

• druga część: krótka rozmowa z prowadzącymi grupy, prezentacja piosenki, 

niekoniecznie o charakterze ludowym. 

Przesłuchania i próby odbywają się na sali gimnastycznej VII LO im. Juliusza 

Słowackiego, przy ul. Wawelskiej 46.

Dzisiejszy Zespół Pieśni i Tańca Uniwersytetu Warszawskiego „Warszawianka” 

to reprezentacyjna grupa folklorystyczna największej i jednej z najlepszych 

polskich wyższych uczelni.

„Warszawiankę” tworzą młodzi ludzie zafascynowani polskim folklorem. Trzon 

Zespołu to studenci i absolwenci Uniwersytetu Warszawskiego, jednak w jego 

szeregach znajdują się przedstawiciele niemalże wszystkich stołecznych uczel-

ni wyższych, jak i uczniowie warszawskich szkół, stawiający pierwsze kroki 

w grupach dziecięcych i młodzieżowych. 

Wieloletnia, rzetelna praca pozwoliła nadać Zespołowi specyficzny kształt i cha-

rakter. W swoim repertuarze „Warszawianka” posiada różnego rodzaju pro-

gramy: tańce narodowe; obrazki sceniczne z różnych regionów kraju oparte 

na polskich zwyczajach i obrzędach; widowiska związane niemalże z każdą 

tradycją i tematyką narodową, m.in. Świętami Bożego Narodzenia i Wielkanocy. 

Proponuje również programy edukacyjne dla młodzieży szkolnej oraz szeroką 

ofertę z tradycjami stolicy, co ma odbicie w obrazkach scenicznych z okresu 

Księstwa Warszawskiego i międzywojennej Warszawy.
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„Warszawianka” wyróżnia się spośród innych zespołów tego typu niezwykle 

pięknymi i niebanalnymi opracowaniami muzycznymi na rozbudowany skład 

instrumentalny oraz oryginalnymi, atrakcyjnymi pomysłami i rozwiązaniami 

choreograficznymi.

Właśnie za ową różnorodność programu oraz wysiłek włożony w propagowanie 

rodzimej kultury w myśl zasady „Edukacja przez folklor” w 2002 roku Zespół 

został uhonorowany najbardziej prestiżową w tej dziedzinie nagrodą imienia 

Oskara Kolberga.

Upowszechnianie polskiej kultury prawie na całym świecie to swoista misja 

stanowiąca dla nas niewyczerpane źródło satysfakcji. Staramy się, aby radość, 

jaką daje nam obcowanie z pięknem polskich tańców i pieśni ludowych, była 

także radością naszej publiczności. Nasz talent i pasja są również narzędziem 

służącym niesieniu pomocy tym, którzy jej potrzebują; od 1998 organizujemy 

doroczną akcję charytatywną „Podaj Serce”, z której całkowity dochód prze-

znaczony jest na rzecz chorych na stwardnienie rozsiane. Gorąco wierzymy, że 

nasz zapał i poczucie misji pozwolą nam wnieść odrobinę piękna i dobra w życie 

ludzi dotkniętych tą straszną chorobą.

0. Zespół „Warszawianka” organizuje nabór do grupy tanecznej to znaczy, że 

a) chce przyjąć nowych członków.

b) zaprezentuje dodatkowe przedstawienie.

c) wybierze najlepszego tancerza. 

1. Każdy, kto chce występować w zespole, musi

a) mieć więcej niż 19 lat.

b) być studentem.

c) uczyć się w VII LO im. J. Słowackiego.

2. Podczas rozmów kandydaci muszą

a) zaprezentować nagranie tańca w swoim wykonaniu.

b) zatańczyć to samo, co prowadzący.

c) zatańczyć w całości jeden z polskich tańców.

3. Członkowie zespołu to

a) wyłącznie studenci.

b) nauczyciele szkół wyższych.

c) uczniowie, studenci i absolwenci 

4. W repertuarze „Warszawianki” znajdują się widowiska

a) związane z tradycjami wielu narodów. 

b) związane z polskimi zwyczajami i tradycjami.

c) dotyczące tylko Warszawy i okolic.
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5. W zespole muzycznym „Warszawianki” jest 

a) kilka instrumentów. 

b) bardzo dużo instrumentów.

c) różna liczba instrumentów zależna od spektaklu.

6. „Warszawianka” jest

a) jedynym zespołem folklorystycznym w Polsce. 

b) jedynym zespołem pieśni i tańca w Warszawie. 

c) jednym z wielu takich zespołów w Polsce.

7. Głównym celem działalności „Warszawianki” jest

a) reklamowanie polskiego folkloru. 

b) własne zadowolenie ze śpiewu i tańca. 

c) zarabianie pieniędzy. 

II. Połącz synonimy.

0. folklor A. ludowość

1. umiejętność B. nagrodzić 

2. znajomość C. podstawa

3. nabór D. sztampowy

4. trzon E. rekrutacja 

5. banalny F. zaszczytny

6. rzetelny G. solidny

7. uhonorować H. propagować

8. upowszechniać I. zdolność

9. oryginalny J. wiedza

10. prestiżowy K. niebanalny

0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

A.

PRZYPOMNIJ SOBIE 
INFORMACJE 

O POLONEZIE!
LEKCJA 33, TOM IV.
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III. Uzupełnij tekstII odpowiednimi formami wyrazów.

Podstawowym zadaniem ludowej kapeli było przygrywanie0 (przygrywać) do tańca. 

Polskie tańce ludowe cechuje wielka rozmaitość pod względem muzycznym oraz 

ruchowym, istnieje także wiele ich lokalnych odmian. Do starych tradycyjnych pol-

skich tańców ludowych zaliczyć należy krakowiaka. Znane są takie jego odmiany jak 

mijany, przebiegany i suwany. Cechuje go typowe potrójne ..............................1 (przytupywać) 

o jednakowej sile, a także ..............................2 (podskakiwać), ..............................3 (dostawiać) nogi, 

wzajemne ..............................4 (uciekać) i ..............................5 (gonić) partnerów. 

Z Mazowsza wywodzi się oberek, nazywany również obertasem, czyli niezwykle 

żywy, gromadny taniec, w którym bardzo ważną figurą jest ..............................6 (wirować), 

tańczony beztrosko z ..............................7 (pokrzykiwać). Zupełnym przeciwieństwem oberka 

był kujawiak tańczony parami w powolnym tempie. Chodzonego (z którego powstał 

szlachecki polonez) cechowało, jak sama nazwa mówi, powolne ..............................8 (chodzić) 

w takcie na trzy i żywe ..............................9 (gestykulować). Znany był w całej Polsce pod 

różnymi nazwami: polskiego, obchodnego, wolnego lub pieszego. Na wsi zawsze towa-

rzyszyło mu ..............................10 (przyśpiewywać). Tańczony parami mazur wykształcił się 

pod wpływem chodzonego, obertasa i krakowiaka. Polka była powszechnie znanym 

szybkim tańcem ludowym, tańczono ją we wszystkich regionach etnograficznych, 

jednak oryginalnie pochodzi z Czech.

Osobną grupą tańców ludowych są tańce-zabawy, często nawiązujące do rożnych 

zawodów, stąd ich nazwy: flisak, miotlarz, kowal, a których częścią było ..............................11 

(naśladować) ruchów typowych dla konkretnej czynności. Bywało, że ich charakter 

i nazwa związane były też z wykonywanymi podczas tańca czynnościami, takimi jak 

..............................12 (kłaniać się), ..............................13 (klepać), ..............................14 (całować).

II Na podstawie: http://naludowo.pl/kultura-ludowa/polskie-tance-ludowe-opis-informacje-trady-
cyjne-polskie-krakowiak-mazur-oberek-kujawiak-chodzony-polka-zabawy.html

SPRAWDŹ! 
TOM IV LEKCJA 29
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Wyrazy, które mają takie samo brzmienie, a inną pisownię, a także te, które wyma-

wiamy i zapisujemy identycznie, nazywamy homonimami. 

W języku polskim niektóre nazwy narodowości zapisane małą literą oznaczają 

również nazwy rzeczy pospolitych. 

Na przykład Polka to obywatelka Polski, a polka – taniec ludowy, oryginalnie pocho-

dzący z Czech. Japonki to kobiety pochodzące z Japonii, a japonki – klapki, trzymające 

się na dwóch paskach przechodzących między palcami. 

Nazwy mieszkańców miast zapisujemy małą literą, zatem na przykład 

pekińczyk to zarazem mieszkaniec Pekinu, stolicy Chin, i rasa niewielkiego psa; 

brukselka to mieszkanka Brukseli i jednocześnie miniaturowa kapusta, 

sajgonka to mieszkanka miasta Sajgon oraz naleśnik z ciasta ryżowego, nadziewany 

mięsem i warzywami. Z kolei berlinka to druga wersja wyrazu oznaczającego miesz-

kankę Berlina (pierwsza forma to berlinianka), a jako wyraz pospolity ma aż trzy 

znaczenia: niewielka, kryta barka rzeczna, dawny podróżny pojazd konny, a także 

dawna srebrna moneta pruska. Podobnie jest z krakowiakiem – to potoczne określe-

nie mieszkańca Krakowa (w języku ogólnopolskim mówimy krakowianin) oraz nazwa 

ludowego tańca. 

IV. Uzupełnij tabelę, wpisując homonim. 

nazwa 

narodowości 

nazwa 

pospolita

Amerykanka ................................. ................................. duży rozkładany fotel do sie-

dzenia i spania

wolna

.................................

brak zasad, reguł czy norm 

w jakiejś sytuacji

................................. obywatelka Węgier ................................. odmiana śliwki 

Hiszpanka ................................. ................................. groźna odmiana grypy

................................. ................................. kanadyjka 1. kurtka marszczona w pasie, 

2. lekka łódź bezsterowa jedno-, 

dwu- lub trzyosobowa

................................. obywatelka 

Finlandii

................................. krótki nóż 

Szwedka ................................. ................................. kula inwalidzka z podparciem 

na łokieć
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Arab obywatel narodu 

arabskiego

................................. rasa koni

................................. członek wieloet-

nicznej grupy lud-

ności na terenach 

Ukrainy i połu-

dniowo-wschodniej 

Rosji

kozak 1. potocznie o osobie przesad-

nie odważnej, niepotrzebnie 

ryzykującej

2. ciepłe damskie buty o wyso-

kiej cholewie,

3. potocznie o koźlarzu - ja-

dalny grzyb z rodziny 

borowikowatych;

Tatar mężczyzna narodo-

wości tatarskiej

................................. danie z surowego mielonego 

mięsa wołowego z przyprawami;

................................. ................................. holender wykrzyknienie wyrażające iry-

tację i złość

................................. obywatelka Japonii japonka 1. plastikowy lub gumowy san-

dał, trzymający się na dwóch 

paskach przechodzących mię-

dzy palcami;

2. ręczny wózek dwukołowy 

z przechylną skrzynią, prze-

znaczony do przewozu ciekłe-

go betonu, piasku itp.

V. Uzupełnij zdania odpowiednimi wyrazami z ćw. III. Pamiętaj 
o poprawnej formie i pisowni!

0. Ulicami wielu polskich miast spaceruje coraz więcej Japonek. 

1. Babcia Maria z żalem pozbyła się swojej ulubionej, bardzo wygodnej, ale już znisz-

czonej .................................. .

2. Na wyścigach konnych dziadek Taras postawił niewielką sumę na pięknego 

.................................., faworyta biegu, którego właścicielem był pewien bardzo bogaty 

.................................. .

3. Kiedy tata miał nogę w gipsie, używał .................................. do chodzenia. 

4. Najlepsze na świecie powidła z .................................. robi babcia Ołena.

5. Dawniej na .................................. mówiono Tatarzyn.

6. Jest takie przysłowie „Złapał .................................. Tatarzyna, a Tatarzyn za łeb trzyma”, 

które mówi o pozornej przewadze nad kimś. 

7. Olga ubrała się w ładną skórzaną, chociaż już dosyć starą, .................................., znalezioną 

na strychu u dziadków. 

8. Jak myślisz, czy każdy Fin i każda .................................. mają w domu ..................................? 

9. Epidemia .................................. na początku XX wieku była jedną z największych w historii 

świata. 

10. Tata zwykle mówi, że kiedy tylko nie ma rodziców, w domu panuje wolna .................................. . 
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VI. Przeczytaj tekstyIII i dopasuj do nich ilustracje, a następnie 
oznacz cyfrą na mapie region, z którego pochodzi dany strój lu-
dowy. Pokoloruj rysunki tak, aby zgadzały się z opisami.

Polska moda ludowa

Polska narodowa szafa pęka w szwach: są w niej góralskie kierpce i kolorowe 

haftowane kiecki; czerwone korale i pawie pióra. Obok strojów z wełnianych pasia-

ków i filcu, kosztowne jedwabie, kaszmiry i tkane barwnymi nićmi koronki.

1. Strój podhalański zachwyca chyba każdego. Góralki noszą kamizelki z ozdobnym 

haftem, chustki na głowie i czerwone korale, spódnice w kwiecisty wzór, czerwone 

korale, które „pożyczyły” od krakowianek. Panowie chodzą w serdaku, obcisłych port-

kach przyozdobionych lampasami i skórzanymi sznurówkami, z piórkami w małym 

filcowym, czarnym kapeluszu oraz z fajką i ciupagą. Zamiast kurtki zarzucali na 

ramiona niby pelerynę, niby ponczo, bogato zdobione wełnianymi tasiemkami, wstąż-

kami, aplikacjami i haftami. I panie, i panowie nosili kierpce, czyli płytkie skórzane, 

wiązane buty.

2. Charakterystyczny na Mazowszu strój wilanowski ma piękne czarne hafty na 

rękawach białych kobiecych koszul. Kobiety nosiły też długie spódnice do kostek 

i krótsze o kilkadziesiąt centymetrów zapaski, najczęściej w kolorze białym, niebie-

skim, zielonym i różnych odcieniach żółci. Mężatki nosiły na głowach białe, płócienne, 

zdobione haftami chusty albo czepki. Mężczyźni natomiast nosili wysokie cylindry 

lub filcowe kapelusze oraz długie płaszcze, najczęściej granatowe albo ciemnozielone 

z amarantowymi elementami.

3. Strój krakowski określa się inaczej „noszeniem po chłopsku”. Mężczyźni ubierali 

się w sukmany, czyli długie płaszcze, a jako nakrycie głowy nosili czapki rogatywki 

z pawimi piórami. Kobiecy ubiór wyróżniał się pięknie haftowanymi jedwabnymi 

gorsetami, białymi fartuchami oraz czerwonymi koralami.

4. Łowicki pasiak to jeden z najbogat-

szych, najpiękniejszych i najefektow-

niejszych tradycyjnych strojów całej 

Polski, którego znakiem rozpoznaw-

czym są właśnie paski. Mężczyźni ubie-

rali się w czarne, luźne żakiety, poma-

rańczowe spodnie w kolorowe paski. Na 

głowach mieli czarne, średnio wysokie 

spłaszczone kapelusze. Kobiety do pa-

siastej kolorowej spódnicy zakładały 

białe koszule, ciemne gorsety, wełnia-

III Na podstawie https://culture.pl/pl/artykul/polska-moda-ludowa-idzie-o-radosc
www.strojeludowe.net
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ne pończochy własnej roboty i trzewi-

ki z cholewami, sznurowane czerwo-

ną lub kolorową wełnianą tasiemką. 

Ozdobą stroju kobiety były korale albo 

bursztyny. 

5. Kujawiaka rozpoznamy przede wszyst-

kim po oryginalnym nakryciu głowy: 

futrzanej czapce. Do tego lniana koszula 

i jedwabna chusteczka wiązana pod szy-

ją. Kujawianki od święta chodziły ubrane 

w chustki i falbanki, mężatki nosiły na 

głowie czepki przystrojone chustkami. 

Do tego gorset, sukmana, spódnica, hafto-

wana zapaska i obowiązkowa biżuteria.

6. Męski strój na Kurpiach był skromny 

i pozbawiony ozdób. Na głowie mężczyź-

ni nosili plecione z korzeni sosnowych 

kapelusze z lakierowanymi daszkami. Na 

owinięte stopy wkładano chodaki lub świadczące o zamożności buty z cholewami. 

Najkosztowniejszą częścią męskiej garderoby była biała lub szarobrunatna sukma-

na. Przepasywano ją tkanym pasem: czerwonym w dni świąteczne, a czarnym lub 

granatowym w powszednie. Kobiety nosiły spódnice w kratę lub poziome pasy, białe 

koszule zdobione koronkami, grube wełniane chusty zarzucone na ramiona i wa-

towany płaszcz. Na głowie nosiły wysokie czapki, ozdobione kwiatami i wstążkami.

7. Śląsk bez wątpienia wyróżnia się największą różnorodnością strojów, gdyż każ-

da większa i mniejsza miejscowość mogła mieć swój własny ubiór. Moda Cieszyna, 

wielokulturowego miasta położonego na styku ważnych szlaków handlowych swoje 

korzenie ma w renesansie. Wytworny strój kobiecy wykonywany był przede wszyst-

kim z kosztownych tkanin, bogatych w pozłacane hafty i finezyjną biżuterię. Kobiety 

nosiły koliste lub sercowate spinki, którymi zapi-

nano pod szyją białą bluzkę i przede wszystkim 

srebrne pasy cieszyńskie. Jako okrycie wierzch-

nie noszono chusty albo kaftany. Na głowie nato-

miast mężatki miały czepek osłonięty chustką. 

Strój męski nie był szczególnie efektowny. 

Panowie nosili czarny kapelusz, białą koszulę, 

pod której kołnierzykiem zawiązywano zwykle 

czerwoną, chustkę, spodnie, kamizelkę i noszony 

w czasie chłodów kaftan, niekiedy z ozdobnymi 

metalowymi guzikami oraz pelerynę (płaszcz) 

i buty z cholewami.
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VII. Zastanów się razem z koleżankami i kolegami, czy sztuka i kultura lu-
dowa są dzisiaj popularne. Jaką folklor odgrywa rolę w świecie, w którym 
wszyscy mogą na przykład słuchać tej samej muzyki, nosić takie same ubra-
nia i tańczyć w podobny sposób? Zapiszcie swoje wnioski i opinie w formie 
mapy lub asocjogramu.
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I. Przyjrzyj się obrazkom i odgadnij, z którym przypadkiem się wiążą. 
Swoją odpowiedź uzasadnij.

II. Przeczytaj dialog, a potem zaznacz te zdania, które są prawdziwe.

Maksym: Nie! Nie rozumiem, nie umiem, nie chcę się więcej tego uczyć. Dopełniacz 

jest najgorszy ze wszystkich przypadków!

Staszek: Dopełniacz?! Celownik! To jakiś obłęd. Nigdy się tego nie nauczę. 

Tonia: Ja także mam największy problem z celownikiem, ale w końcu uda nam się 

opanować wszystkie zasady! Panowie, nie poddajemy się. Może mamy złą strategię 

uczenia się.

Maksym: Ja nie mam żadnej strategii. Można jakąś mieć?

Tonia: Jasne! 

Staszek: Tonia, daj spokój. Trzymajmy się 

zasady „ZZZ”.

Tonia: Hę?

Staszek: Zakuj, zdaj, zapomnij.

Maksym: Ha, ha, ha! Święte słowa, Stachu! 

Tonia: Bez sensu. W takim razie tylko tra-

cimy czas. Poza tym chcemy dobrze mówić 

i pisać po polsku. Nie mamy wyjścia, musi-

my coś wykombinować. 

Maksym: Czekam na propozycje. 

Tonia: Kiedyś pan Paweł mówił nam o me-

todach efektywnego uczenia się. Powinnam 

mieć notatki w zeszycie. 

Staszek: Nie pamiętam tej lekcji.

Tonia: Bo nie robisz notatek. Swoją drogą 

ostatnio coraz częściej grasz pod ławką na 

LEKCJA 15
Zapamiętaj, nie zapomnij!

Maks, Staszek i Tonia uczą się do testu z języka polskiego. Opanowanie 
materiału nie przychodzi im łatwo.

NEURON, POWIERZCHNIA, KOORDYNACJA, 
MANIPULOWAĆ + N. (CZYM?), MÓZG, 

ENDORFINY, NERW, PRZYSWAJAĆ + B. (CO?), 
KOLEKTYWNY
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telefonie. Myślisz, że tego nie widać?

Staszek: Oj, czepiasz się.

Maksym: Dziewczyno, wyluzuj.

Tonia: Hej, naprawdę uważacie, że to 

jest w porządku? Przecież to bardzo 

dekoncentruje wszystkich w klasie. 

Mam wrażenie, że ostatnio na niczym 

nie możesz się skupić.

Maksym: Tonia, a dlaczego ty się z nami 

uczysz? Przecież jesteś najlepszą 

uczennicą w klasie. Zawsze zgarniasz 

same piątki.

Tonia: Nie lubię uczyć się sama. Nie było mnie na lekcji o celowniku i teraz mam pro-

blemy. Powiedziałeś, że pożyczysz mi notatki, ale spójrz! W twoim zeszycie panuje 

chaos! Nic z tego nie rozumiem.

Staszek: Mogłaś wziąć zeszyt Marioli.

Tonia: Ona miała anginę, tak jak ja. Staszek, jesteś niemiły. Jak chcecie, to sobie pójdę.

Maksym: Nie dąsaj się już. Bez twojej strategii, na którą bardzo czekam, na pewno 

oblejemy ten test.

Staszek: Toniu, przepraszam. To co masz w tych notatkach z lekcji o pamięci?

Tonia: Moment. O! Już znalazłam! Hmm. To są naprawdę dobre pomysły, kilka nawet 

teraz realizujemy.

Staszek: Jak to?!

Tonia: Dobrymi technikami są uczenie się w grupie, dyskutowanie na dany temat 

i uczenie się przez uczenie innych. 

Maksym: Co jeszcze możemy zrobić? 

Tonia: Możemy opowiadać sobie gramatyczne historyjki, zrobić mapę skojarzeń, pla-

kat, infografikę albo zagrać w grę. Szkoda, że nie przyniosłam ze sobą domina dopeł-

niaczowego, które dał nam kiedyś pan Paweł. Trudno! Czego spróbujemy na początek?

Staszek: Może historyjki?

Tonia: Doskonale! Staszku, pozwól, że opowiem ci historię o grzecznym i dzielnym 

celowniku.
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x Tonia ma problem z odmianą rzeczowników w celowniku.

 Maksym ma największe problemy z odmianą czasowników.

 Staszek ma problemy z koncentracją.

 Maks staje w obronie przyjaciela.

 Tonia żałuje, że uczy się z chłopcami.

 Staszek nie lubi dopełniacza.

 Maksym jest chaotyczny w sporządzaniu notatek.

 Staszek ma słaby pomysł na to, jak podejść do nauki przed egzaminem.

 Tonia, Maksym i Staszek wdrożyli już kilka technik uczenia się zaproponowanych 

przez pana Pawła.

 Tonia opowie chłopcom historię pełną optymizmu.

III. Utwórzcie kilkuosobowe zespoły. Zadaniem każdej ekipy jest przy-
gotowanie historii z wiadomościami o zastosowaniu wylosowanego 
wcześniej przypadka. Następnie podzielcie się opowieściami na forum 
klasy.

IV. Przeczytaj fragmenty tekstuI i dopasuj do nich odpowiedni tytuł.

A. Ważna jest pora.     D. Graj w gry komputerowe.

B. Ruszaj się.      E. Doświadczaj, działaj.

C. Ucz się w grupie.     F. Prześpij się z tym.

0. A. Ważna jest pora

Starszym łatwiej się uczyć rano – osoby między 60. a 82. rokiem życia najlepiej przy-

swajają wiedzę między 8.30 a 10.30 – pokazują kanadyjskie badania. Młodsi dorośli 

z kolei dobrze funkcjonują od rana do godzin popołudniowych. Nastolatkom bada-

cze zalecają naukę języków obcych raczej o 3.00 po południu niż o 9.00 wieczorem. 

Wieczorem za to lepiej będzie im szła nauka gry na instrumencie i inne ćwiczenia 

motoryczne.

1. ...........................................................................................

Sen służy porządkowaniu pamięci. Pierwszy wpadł na to noblista Francis Crick. 

Twierdził, że podczas fazy głębokiego snu wypełnionej marzeniami mózg wyrzuca 

niepotrzebne elementy informacji, które zebrał w ciągu dnia. Bez tego pamięć cał-

kiem by nam się zatkała – nie bylibyśmy w stanie przyswajać nowych faktów, a od-

najdywanie starych zajmowałoby wiele czasu. Każdy z nas ma jakieś wyobrażenie 

o tym, jakimi prawami kieruje się otaczająca nas rzeczywistość. Tworzymy je na 

podstawie doświadczeń, a tu niezbędna jest pamięć, która nie jest jednak niezmien- 

I Na podstawie: http://wyborcza.pl/1,145452,18666541,uczniowski-poradnik-jak-sie-uczyc-zeby-sie-
-nauczyc.html
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nym i zamkniętym zbiorem. Co dzień dowiadujemy się o świecie czegoś nowego, co 

wzbogaca nasze doświadczenie i często każe mózgowi przebudowywać już posiada-

ne wzorce. To jedno z najtrudniejszych zadań, jakie mózg ma do wykonania. Trzeba 

zmusić miliony neuronów, by szukały niespodziewanych, nowych i użytecznych po-

łączeń. Ten właśnie proces – twierdzą uczeni – zachodzi w czasie snu.

2. ...........................................................................................

Nauka jest o wiele efektywniejsza, jeśli towarzyszą jej emocje, akcja i zaangażowanie 

wielu zmysłów naraz, zwłaszcza dotyku. Receptory dotyku znajdują się w skórze, 

której powierzchnia to aż dwa metry kwadratowe. Także w naszym mózgu wrażenia 

dotykowe traktowane są jako najważniejsze. Pomyślmy, jak aktywny się staje, kiedy 

działamy rękami, gdy manipulujemy, dotykamy, sprawdzamy! A im więcej struktur 

w mózgu podczas uczenia zostaje pobudzonych, tym lepiej.

3. ...........................................................................................

Ruch polepsza koordynację ręka – oko, rozwija wyobraźnię przestrzenną i wzmac-

nia połączenia między półkulami mózgu, co przyspiesza przepływ informacji. Od 

wysiłku fizycznego wydzielają się endorfiny – hormony, które wprowadzają szare 

komórki w ekscytację, a do tego działają przeciwbólowo. Wydziela się też mózgowa 

odżywka, która odpowiada między innymi za sprawność intelektualną.

4. ...........................................................................................

Gry – zwłaszcza fabularne – wymagają od użytkowników rozwiązywania skompliko-

wanych problemów. Wiele badań pokazuje, że gracze potrafią przyswoić więcej infor-

macji i zapamiętują je na dłużej. Gry komputerowe uczą też łączenia i analizowania 

zdobytych informacji. Kolejną korzyścią jest rozwijanie wyobraźni przestrzennej. 

Gry strategiczne bądź ekonomiczne uczą podejmowania decyzji i rozwiązywania 

sytuacji problemowych.

5. ...........................................................................................

Ucz się w grupie, w parach, wplataj umiejętności porozumiewania się w proces ucze-

nia się, zrób z uczenia prawdziwą przyjemność, pytaj, jeśli nie wiesz, ucz się sam, 

ucząc innych.

Przyswajanie trudnego materiału w towarzystwie może przynosić serię korzyści. 

Grupa nie może być jednak zbyt duża: od trojga do sześciorga uczniów. Dobrze działa 

przepytywanie się nawzajem oraz konieczność nauczenia siebie, by wytłumaczyć 

coś innym. Dokonujemy wtedy syntezy informacji i sami lepiej je rozumiemy. Nasze 

mózgi lepiej kodują w pamięci długotrwałej informacje przyswajane w bezstresowej, 

przyjaznej atmosferze. Warto też pobawić się w wymyślanie sytuacji, które pozwolą 

zastosować przyswajaną wiedzę. Zapamiętujemy lepiej to, co ma dla nas praktyczne 

znaczenie lub też pozwala się odnieść do dotychczasowych doświadczeń. A najlepiej, 

gdy po kolektywnym przyswajaniu wiedzy znajdziemy jeszcze chwilę, by zrobić 

sobie indywidualną powtórkę.
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V. Korzystacjąc z encyklopedii lub internetu, znajdź definicje następujących 
wyrazów: neuron, powierzchnia, manipulowanie, koordynacja, mózg, nerw, 
endorfiny, kolektywny. Jeżeli chcesz, możesz pracować w parze z koleżan-
ką / kolegą.

VI. Dopasuj wyrazy do definicjiII.

0. neuron A. harmonijny przebieg lub funkcjonowanie czegoś

1. powierzchnia B. podstawowa jednostka budowy i działania układu 

nerwowego

2. manipulować C. wykonywanie precyzyjnych czynności ręcznie lub za 

pomocą narzędzia trzymanego w ręku

3. koordynacja D. obszar, przestrzeń o ograniczonych rozmiarach

4. mózg E. wykonywany wspólnie lub oparty na wspólnym działaniu

5. nerw F. grupa hormonów, które wywołują dobre samopoczucie 

i zadowolenie z siebie, tzw. hormony szczęścia

6. endorfiny G. różnej długości i grubości włókno okryte otoczką, które 

tworzy obwodowy układ nerwowy

7 kolektywny H. narząd znajdujący się wewnątrz czaszki, najważniejsza 

część układu nerwowego

0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

B.

VII. Udziel rady koleżance / koledze, jak warto się uczyć. 

1. „Ucz się w grupie”, bo...    4. „Graj w gry komputerowe”, ponieważ...

2. „Ruszaj się”, ponieważ...    5. „Doświadczaj, działaj”, bo....

3. „Ważna jest pora, kiedy się uczysz”, bo.... 6. „Prześpij się z tym”, ponieważ...

VIII. Porozmawiaj z koleżankami i kolegami z klasy o tym, w jaki sposób 
najchętniej się uczysz, co sprawia ci najwięcej, a co najmniej trudności.

IX. Przygotuj zestaw 15 pytań zamkniętych (z odpowiedziami do wyboru 
a – b – c) z zakresu kultury polskiej, o których uczyłaś się / uczyłeś się w po-
przednich latach. Zadanie możesz wykonać w parze z koleżanką / kolegą 
z klasy lub w trzyosobowej grupie.

II Definicje za: https://sjp.pwn.pl/ oraz https://pl.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Strona_ 
g%C5%82%C3%B3wna
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................... / 60 p.

I. Posłuchaj dialogu i odpowiedz na pytania.

................... / 2,5 (5 x 0,5 p.)

0. O jakiej porze dnia odbywa się rozmowa?

W ciągu dnia.

1. W jakim celu Tonia dzwoni do mamy Maksyma?

.......................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................

2. O jakiej przeszkodzie organizacyjnej wspomina mama?

.......................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................

3. Ile osób z klasy Maksyma chce zaprosić Tonia?

.......................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................

4. Czym jeszcze martwi się Tonia?

.......................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................

5. Których gości z rodziny Maksym się nie spodziewa?

.......................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................

LEKCJA 16
Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin!

Powtarzamy.
Tonia i Staszek szykują Maksowi niespodziankę z okazji jego urodzin…
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II. Posłuchaj nagrania, a następnie zdecyduj, czy zdania są prawdziwe (P), 
fałszywe (F), czy brak informacji na dany temat (BI).

................... / 5 p. (10 x 0,5p)

P F BI

0. Oba prezenty są nietypowe. 

1. Na spacer po drapaczu chmur mogą się udać jedynie osoby, 

które są bardzo sprawne fizycznie.

2. Osoba będzie chodziła po przeszklonej ścianie budynku.

3. „Walk in the Sky” rozpoczyna się u podnóża wieżowca.

4. Osoba odbywająca spacer będzie się poruszała w towarzystwie 

instruktora. 

5. Za wyposażenie w sprzęt trzeba będzie dodatkowo zapłacić. 

6. Podczas kolacji goście będą wykorzystywali jedynie zmysł 

węchu i smaku.

7. Obiad będzie składał się z trzech przystawek. 

8. Goście mogą zamówić dowolne danie z karty.

9. Jedzenie w ciemności wyostrza zmysł smaku i węchu.

10. Kucharze zmieniają strukturę podawanych potraw. 

III. Uzupełnij opowieść babci czasownikami dokonanymi w odpowiedniej 
formie.

................... / 5,5 p. (11 x 0,5 p.)

Urodzinowa opowieść

Pamiętam dobrze ten czerwcowy ciepły wieczór, kiedy się urodziłeś0 (rodzić się). 

Twoi rodzice ....................................................1 (jechać) do szpitala o świcie, a ty już przed połu-

dniem byłeś na świecie! Twój niepalący tata z nerwów ....................................................2 (palić) 

cygaro, które otrzymał w prezencie od kolegi i ....................................................3 (pędzić) do domu 

jak na skrzydłach, żeby gruntownie ....................................................4 (sprzątać), ....................................................5 

(prać) wszystkie twoje nowe ubranka i ....................................................6 (odkurzać) całe mieszka-

nie. Mama śmiała się, że nigdy przedtem i potem nie było u was w domu tak czysto, 

jak wtedy. Jak w laboratorium! Od wczesnego dzieciństwa 

wykazywałeś wiele talentów. Kiedy miałeś 3 lata, po raz 

pierwszy ....................................................7 (przepływać) już cały ba-

sen. Jako czterolatek ....................................................8 (dostawać) swój 

pierwszy rower na dwóch kółkach i prawie od razu ru-

szyłeś na nim w świat. ....................................................9 (brać) tylko 

swój plecaczek, do którego spakowałeś ulubioną maskotkę. 

Tata ....................................................10 (biec) za tobą i śledził cię z ukry-

cia, żebyś się nie ....................................................11 (gubić). Jak szybko 

minął czas! Pamiętam dobrze, jakby to było wczoraj.
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IV. Uzupełnij tekst odpowiednimi wyrazami.

................... / 11 p. (22 x 0,5p.)

Kartka z0 pamiętnika Maksyma

Dziś świętowałem swoje trzynaste urodziny. Nawet nie podejrzewałem, że tak wyjąt-

kowo i wesoło spędzę ten dzień! Chociaż muszę powiedzieć, że rano w ogóle nie było 

mi ..............1 śmiechu… Myślałem, że mama upiecze dla mnie tort, tata zabierze ..............2 

basen czy do kina, dziadkowie przyjdą złożyć mi życzenia, a Staszek, Oleżko, Tonia, 

Borys i cała reszta paczki z polskiej szkoły zaśpiewają mi „Sto lat!”. ..............3 samego 

rana wszystko było inaczej ..............4 zwykle. Najpierw wydało mi się trochę podejrzane, 

że rodzice przed wyjściem z domu nawet nie złożyli mi życzeń, tylko pożegnali się 

i wybiegli, mówiąc, że się spieszą, że muszą zrobić zakupy, że babcia Marysia czeka, 

że coś tam… Już nie słyszałem, bo byli prawie ..............5 drzwiami. Olga zignorowała 

moją zaczepkę ..............6 komunikatorze, a potem tylko krótko napisała „Wszystkiego 

najlepszego, Braciszku! Żebyś kiedyś zagrał z Lewandowskim ..............7 jednym me-

czu ;)”. Staszek, Tonia i Oleżko pamiętali o moich urodzinach. Dostałem ..............8 nich 

ich zabawny kolaż z naszym wspólnym zdjęciem ..............9 ubiegłorocznej wycieczki, 

ale niestety żadne z nich nie miało czasu ..............10 lekcjach, żeby spędzić czas razem. 

Wróciłem do domu, wziąłem Bruna i poszliśmy na spacer. Snułem się ..............11 parku, ale 

smutno mi było, że nikt nie ma dla mnie czasu nawet ..............12 moje urodziny. W domu 

czekał na mnie tata, który powiedział, że musimy szybko jechać ..............13 dziadków, bo 

coś się ..............14 nich stało i trzeba im 

pomóc. Uwielbiam jeździć ..............15 wieś, 

ale akurat w tym momencie zupełnie 

nie miałem ..............16 to ochoty. Tata tyl-

ko powiedział, żebym nie marudził, 

zabrał najpotrzebniejsze rzeczy, bo 

prawdopodobnie zostaniemy ..............17 

noc. Na miejscu nie zastaliśmy dziad-

ków, jak zwykle, krzątających się 

..............18 podwórku, więc szybko pobie-

głem do domu. Wewnątrz okazało się, 

że ..............19 nimi wszystko w porządku, 

a wszystko to było zaplanowane! Za to 

..............20 mnie czekała ogromna niespo-

dzianka: mama, jedni i drudzy dziad-

kowie, Olga, Staszek, Tonia i mnóstwo 

innych osób z klasy – wszyscy tam 

byli! Przyjechali specjalnie ..............21 

mojego powodu! Było dużo pyszno-

ści, świetna zabawa ..............22 ogrodzie, 

śmiech, wygłupy, żarty. To był rewe-

lacyjny dzień! 
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V. Uzupełnij tekstI poprawną formą wyrazów podanych w nawiasach.

................... / 9 p. (18 x 0,5 p.)

To najpopularniejsza polska piosenka. Ty też ją śpiewasz

Amerykańska firma, która pobierała0 (pobierać) tantiemy za wykorzysta-

nie ................................................1 (jeden) z najbardziej znanych piosenek świata, straciła do 

..........................................2 (ona) prawa autorskie. Sąd uznał, że „Happy Birthday to You” to wła-

sność publiczna. Warner/Chappell Music, bo o ................................................3 (ta) wytwórni mowa, 

na komercyjnym wykorzystywaniu utworu miała zarabiać rocznie ok. 2 mln dola-

rów. Prawa do ................................................4 (on) kupiła od współautorki melodii, Mildred J. Hill, 

................................................5 (który) wraz z siostrą napisała ją w 1893 roku. Jednak dowodów 

na to, że firma ma również prawa do tekstu, sąd nie znalazł i stąd ................................................6 

(werdykt). 

Polacy ze swoją najpopularniejszą piosenką takich problemów nie mają. „Sto lat” 

śpiewamy z okazji imienin ................................................7 (solenizant), urodzin ................................................8 

(jubilat), wykonujemy ją także na weselach, a wręcz przy każdej możliwej okazji. To 

jest taka piosenka, którą wszyscy ................................................9 (znać), taki trochę drugi hymn 

Polski − zaznacza w ................................................10 (swój) reportażu Izabela Woźniak, dzienni-

karka radiowej Trójki. Na pytanie o to, czy za wykonywanie „Sto lat” można pobierać 

tantiemy, Marek Hojda, wiceprezes Stowarzyszenia Autorów ZAiKS, odpowiada, że 

uznaje się muzykę i słowa za tradycyjne, a dzięki ................................................11 (to) utwór nie jest 

chroniony prawem autorskim i nie pobiera się za jego wykonanie lub odtwarzanie 

................................................12 (żaden) opłat. 

Kompozycję można uznać za tradycyjną, jeżeli nie jesteśmy w stanie odnaleźć autora 

muzyki i słów. Na pytanie o ................................................13 (historia) powstania piosenki nie po-

trafi jednoznacznie odpowiedzieć żaden z badaczy, między innymi Klara Sielecka-Ba-

ryłka pracująca w warszawskim Muzeum Etnograficznym. Ciekawą informacją może 

być to, że obecnie piosenka ma całkowicie świecki charakter, ale jej przesłanie jest 

podobne do ukraińskiej „Mnogaja lita”, która z ................................................14 (kolej) jest wersją 

bizantyńskiego hymnu liturgicznego. 

O ................................................15 (popularność) piosenki mogło zadecydować to, że jest toastem 

śpiewanym − ................................................16 (przekonywać) Jacek Wasilewski, kulturoznawca 

z Uniwersytetu Warszawskiego. Badacz podkreśla, że kiedy wszyscy śpiewają, cała 

sala może się zjednoczyć. Dzięki temu, że toast jest piosenką, ma rytm, harmonizuje 

wszystkich obecnych, a dodatkowo złożony jest z prostych słów, których wszyscy 

mogą się nauczyć.

I Na podstawie: https://www.polskieradio.pl/9/307/Artykul/1513083,To-najpopularniejsza-polska-
-piosenka-Ty-tez-ja-spiewasz, https://pl.wikipedia.org/wiki/Happy_Birthday_to_You, https://
pl.wikipedia.org/wiki/Sto_lat
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Gdyby ZAiKS pobierał tantiemy od tej szansonetki, to ................................................17 (być) to praw-

dopodobnie najbardziej dochodowy utwór w dziejach polskiej piosenki. Warto zazna-

czyć, że istnieją inne ................................................18 (nagranie), które mają w tytule „Sto lat”, ale 

nienależące do domeny publicznej. Władysław Szpilman skomponował utwór „Sto lat”, 

lecz to nie ten sam, który śpiewamy na imieninach, urodzinach czy weselach.

VI. Przeczytaj tekstyII i dopasuj do nich tytuły. Uwaga, jeden tytuł jest 
niepotrzebny!

................... / 7 p. (7 x 1 p.)

Zapraszamy na urodziny dla nastolatków!

A. Głową w dół

0. Impreza z dreszczykiem emocji? Spróbuj czegoś dla naprawdę odważnych! Po 

wejściu do dmuchanej kuli zapniemy cię w specjalną uprząż, a pojęcia lewo-prawo, 

góra-dół przestaną mieć jakiekolwiek znaczenie. Swobodne staczanie się w niej gwa-

rantuje świetną zabawę. Zaproś bliskie Ci osoby i świętujcie razem.

...............................................................................................................................

1. Przyjęcie urodzinowe dla młodych dziewczyn, które chciałyby poczuć się jak 

prawdziwe gwiazdy przed obiektywem i wraz z przyjaciółmi wziąć udział w sesji 

fotograficznej. W przyjęciu urodzinowym udział bierze profesjonalny fotograf oraz 

wizażystka.

...............................................................................................................................

2. Urodziny, na których profesjonalna stylistka pomoże wszystkim przy wyborze 

stylu, odpowiednich krojów i kolorów, doradzi indywidualnie każdemu, co powinno 

znaleźć się w szafach. Opowie także, kiedy i jak wypada się ubrać, żeby wyglądać do-

skonale :) Wizażystka natomiast zdradzi sekrety makijażu idealnego…

...............................................................................................................................

3. Przyjęcie urodzinowe dla młodych ludzi, którzy interesują się elektroniką. Na 

przyjęciu każdy może zlutować swojego własnego robota. Przy pomocy odpowied-

niego sprzętu, precyzji i cierpliwości każdy może zrobić mały silniczek elektryczny, 

który pozwoli robotowi się poruszać. Indywidualne stanowiska pracy mają wiele 

zalet – każdy ma swojego robota do zlutowania.

...............................................................................................................................

4. Podczas imprezy proponujemy cztery wyjątkowe 

wejścia do labiryntu laserowego. Pierwsza gra to 

obrona flagi. Po jej zdobyciu twierdza pada – koniec 

pierwszej rundy! Druga gra odbywa się w ciemno-

ści, jedyne światło to latarki. Trzecie wejście mocno 

utrudnione… Zmniejszamy ilość amunicji i „żyć”… 

Kto zagra najdłużej, ten wygrywa! Ostatnie wejście 

to niespodzianka…

II Szczegóły na stronie: www.familijni.pl, www.superprezenty.pl
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...............................................................................................................................

5. Idealna impreza dla wszystkich łasuchów, w trakcie której dowiemy się, w jaki 

sposób metodą pochodzącą z XVII w. powstaje pyszna czekolada. Krok po kroku poka-

żemy, jak kakaowa masa zyskuje cudowny zapach, słodki smak oraz piękny kształt. 

Każdy będzie mógł samodzielnie przygotować tabliczkę czekolady z wybranymi 

przez siebie dodatkami.

...............................................................................................................................

6. Pachnące, kolorowe i kreatywnie spędzone urodziny, po których nie tylko jubilat 

wyjdzie z koszem prezentów! Ich częścią są warsztaty mydlarskie, podczas których 

własnoręcznie wykonamy oryginalne mydełka glicerynowe. Ziołowe, herbaciane 

z przyprawami i ziarnami, ciasteczkowe, miodowe… i jakie wam jeszcze przyjdą do 

głowy! 

...............................................................................................................................

7. Prezenty czekają nie tylko na jubilata, ale na 

wszystkich gości! Znajdujecie się w pokoju podróż-

nika, który niedługo przed śmiercią odnalazł Lampę 

Aladyna. Magiczna lampa działa tylko w czasie peł-

nego zaćmienia słońca, więc macie 60 minut, by ją 

odnaleźć i skorzystać z jej mocy. W celu zabezpiecze-

nia skarbu Podróżnik przygotował dla was szereg 

zagadek. Powodzenia!

A. Głową w dół

B. Krótkie spięcie

C. Rusz głową!

D. W blasku fleszy 

E. Tajniki słodkiego świata

F. Laser-zone 

G. Pachnąca uczta

H. Wybuchowe laboratorium

I. Modna imprezka

VII. Napisz e-mail oraz opowiadanie albo esej.

................... / 20 p. 

1. Nie możesz być na urodzinach kolegi z klasy. Napisz do niego e-mail. Przeproś go 

i zaproponuj, że odwiedzisz go w innym terminie. (80 słów)

2. Napisz opowiadanie zaczynające się od zdania (jedno do wyboru) (200 słów):

a) „Zawsze chciałem dostać ten nietypowy prezent…” 

b) „Moje wymarzone urodziny wyglądały tak…”

c) „Nigdy nie zapomnę tej niespodzianki.”

3. „Kupowanie prezentów jest tak czasochłonne i stresujące, że powinno się z niego 

zrezygnować”. Napisz esej. (150 słów)
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I. Posłuchaj dialogu, a następnie zdecyduj, czy zdanie jest prawdziwe 
(P), czy fałszywe (F).

P F

0. Maksym czyta książkę. 

1. „Opowieści o pilocie Pirxie” to cykl opowiadań. 

2. Futurystyczny to znaczy opisujący Układ Słoneczny.

3. „Kosmolocja” oznacza podróżowanie po kosmosie.

4. Lem jest pierwszym człowiekiem, który opisał drugą stronę 

Księżyca.

5. Solaris, to według Lema, jedna z planet we Wszechświecie.

6. Krater na księżycu Plutona nazywa się Pirx.

II. Wyjaśnij pojęcia, posługując się słownikiem języka polskiego.

neologizm, cywilizacja, orbita, krater, satelita, wszechświat, księżyc, wizjoner

LEKCJA 17
Aeromobilem w cyberprzestrzeń

Maksym od kilku dni przesiaduje w pokoju Olgi (czyli w bibliotece), trudno 
się z nim porozumieć. Zaczytuje się w książkach Stanisława Lema.

NEOLOGIZMY, WIZJONER, FUTURYSTYCZNY
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III. Przeczytaj tekstI, a następnie odpowiedz na pytania.

Ziemia znajduje się w Układzie Słonecznym. Układ Słoneczny to Słońce i wszystkie 

obiekty, które wokół niego krążą, np. planety, satelity, jak np. księżyce, asteroidy, 

meteory i komety. Układ Słoneczny jest częścią galaktyki, którą nazywamy Drogą 

Mleczną. Prawdopodobnie galaktyka ta powstała około 4,5 miliarda lat temu. Jej cen-

trum jest Słońce, którego jądro ma temperaturę ponad 15 000 000 stopni Celsjusza. 

Energia wytwarzana przez Słońce promieniuje w przestrzeń kosmiczną w postaci 

ciepła i światła. Słońce wydziela też fale radiowe, promienie ultrafioletowe i promie-

nie rentgenowskie. Na szczęście atmosfera ziemska chroni nas przed szkodliwymi 

efektami ich promieniowania. Dookoła Słońca krążą planety, to znaczy duże ciała 

kosmiczne. Te najbliżej Słońca są kulami skalistymi, są to np.: Merkury, Wenus, Ziemia 

i Mars. Te znajdujące się dalej od Słońca są wielkimi kulami gazowymi. Należą do 

nich: Jowisz, Saturn, Uran i Neptun. Pomiędzy planetami występują pasy asteroidów. 

Niektóre z planet mają naturalne satelity, czyli księżyce. Wszystkie planety zostały 

nazwane na cześć mitologicznych bóstw.

Ciekawym obiektem krążącym wokół Ziemi jest Księżyc. Z jeden strony ma on skoru-

pę, która jest znacznie grubsza, dlatego wydaje się on nieco przekrzywiony. Ciemne 

plamy, które widzimy na Księżycu, to morza zbudowane z bazaltu, natomiast jasne 

to wyżyny. Księżyc ma ogromny wpływ na to, co dzieje się na Ziemi, np. na pływy 

morskie. 

Gdy Księżyc znajduje się na orbicie między Ziemią a Słońcem, jego strona jest ciem-

na, nazywamy to nowiem, natomiast kiedy znajduje się po przeciwnej stronie niż 

Słonce, mamy wówczas do czynienia z pełnią. Częścią Układu Słonecznego są również 

asteroidy – skaliste ciała, które mogą mieć od kilkudziesięciu metrów do tysięcy 

kilometrów średnicy. Czasami są przyciągane przez planety i w wyniku zderzenia 

mogą tworzyć się ogromne kratery. Z Ziemi, gołym okiem, można zobaczyć, poza 

Drogą Mleczną, jeszcze trzy galaktyki: Galaktykę Andromedy, Wielki Obłok Magellana 

i Mały Obłok Magellana.

1. Co to jest Układ Słoneczny?

2. Co to jest Droga Mleczna?

3. Co emituje Słońce?

4. Wymień dwa rodzaje planet krążących wokół Słońca.

5. Wymień fazy Księżyca.

6. Jak Księżyc wpływa na Ziemię?

I Na podstawie: http://astronomia.org.pl
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IV. Odpowiedz na pytania. Jeśli masz problem, skorzystaj z internetu.

0. Słońce i wszystkie obiekty krążące dookoła niego to Układ Słoneczny. 

1. Ciepło i światło to energia ......................................... .

2. Przed szkodliwymi efektami promieniowania chroni nas ......................................... .

3. Galaktyka w której znajduje się nasz Układ Słoneczny to ......................................... .

4. Merkury, Ziemia, Wenus, Mars to ......................................... .

5. ......................................... krąży wokół Ziemi.

6. ......................................... tworzą gwiazdozbiory.

7. Faza księżyca, podczas której Księżyc znajduje się w opozycji do Słońca to 

......................................... .

8. Najjaśniejsza i najbliższa Ziemi gwiazda widoczna gołym okiem to ......................................... .

9. Największą planetą Układu Słonecznego jest ......................................... .

10. Planeta, która ma charakterystyczne pierścienie to ......................................... .

V. Znajdź informację o bogach greckich, na których cześć nazwano pla-
nety Układu Słonecznego.
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VI. Połącz neologizmy stworzone przez Lema z ich definicją. Jeżeli nie 
czytałeś / nie czytałaś książek Lema, co pozwoliło Ci wykonać to zadanie?

0. graszaki A. wirtualna rzeczywistość

1. kambuzela B. armata z cybernetycznego świata; straszliwa broń robotów

2. fantomatyka C. panie robotki i panowie roboty odpowiedzialni za dobre 

wychowanie

3. cyberka D. choroba stawów

4. cyberanioły E. zabawki w świecie Lema

5. arktan F. instrument muzyczny

6. cybermata G. roboty-anioły

7. cybernantki 

i cybernerzy

H. taniec wykonywany przez roboty, zbliżony do jednego 

z polskich tańców narodowych

8. cybernardyn I. zwierzę zamieszkujące świat robotów

9. cybermatyzm J. robot przeznaczony do pracy w warunkach arktycznych

10. synorpan K. karuzela

0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

E.

VII. Neologizmy są formą zabawy słowem, wywołują efekt humorystyczny 
lub zaskoczenie. Jak sądzisz, co oznaczają poniższe wyrazy? 

VIII. Utwórz 5 nowych wyrazów dla następujących rzeczy i czynno-
ści: komputer, weekend, laptop, aerobik, grill, hobby.

IX. „Jak się tak leży godzinami w nocy, to myśleniem można zajść bar-
dzo daleko i w bardzo dziwne strony, wiesz?” (Stanisław Lem Solaris). 
Napisz opowiadanie, którego akcja będzie toczyła się w kosmosie. 

AEROMOBIL

BEZROBOR

ROBOSIOŁ

CYBERRYCERZ

CYBERKOŃ CYBEROWNICA

BUCYBUTER
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GOŁOLEDŹ, GRZMOT, ZAMIEĆ, ZAWIEJA, 
„SZKLANKA”, ARTERIA, DOPŁYW, PODTOPIENIE 

LEKCJA 18
Ciepło - zimno

Maksym jedzie z rodzicami samochodem do Polski. Po drodze słuchają 
prognozy pogody – wybierają się na narty w Beskidy. Mama martwi się 
o zdrowie taty, który przeszedł niedawno zapalenie płuc. Czy smog mu nie 

zaszkodzi? 

I Posłuchaj prognozy pogody w radiu i zdecyduj, czy zdanie jest prawdziwe 
(P), czy fałszywe (F). 

P F

0. Drogowcy pierwszy raz zostali zaskoczeni pogodą. 

1. W Warszawie spadł grad.

2. Na drogach lokalnych Mazowsza jest bardzo ślisko.

3. Na Śląsku są powodzie.

4. W górach spadnie śnieg.

5. Nad morzem będą burze.

6. W Jastrzębiej Górze będzie dodatnia temperatura. 

7. Najcieplej jest w Trójmieście.

8. Najzimniej jest na północnym wschodzie Polski.

9. Zawartość smogu przekroczyła dopuszczalne normy.

10. Trzeba uważać na szkło na ulicach.

II. Połącz symbole z wyrazami:

DROGOWCY

GOŁOLEDŹ

PODTOPIENIE

GRAD

SMOG



LEKCJA 18

102

III. Uzupełnij tekst wyrazami z ramki.

puchu, gołoledź, drogowców, zawieje, szklankę, podtopienia, grad, zasypało, wód, 

ujemna, smog

Znowu zima zaskoczyła drogowców0 w stolicy: ...........................1 główne arterie komunikacyj-

ne, na drogach szybkiego ruchu w województwie mazowieckim ...........................2. Na Śląsku 

słońce przygrzewa, stan ...........................3 wysoki, występują małe lokalne ...........................4 z do-

pływów Odry. Na Podhalu za to ostro sypie, w nocy ...........................5 i zamiecie, temperatura 

...........................6, narciarze mogą liczyć rano na 20 cm białego ...........................7. W Trójmieście 

miejscami zagrzmi i może spaść ...........................8. Temperatura: od sześciu na plusie we 

Wrocławiu, i Jeleniej Górze i Kłodzku, Gdańsk 4, Warszawa -1, Zakopane -3, do -8 w Su-

wałkach. Ze względu na wiatr, ...........................9 dziś mniejszy, w dopuszczalnych granicach. 

Kierowcy w centrum kraju, uważajcie na ...........................10!

IV. Uzupełnij tabelę.

dzień (jaki?) jest (jak?)

słoneczny słonecznie
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V. Podpisz rysunki zwrotami i wyrażeniami z ramki.

coś rośnie jak / niczym grzyby po deszczu; ktoś potrzebuje / pragnie / łaknie 

czegoś jak / niczym kania dżdżu; ktoś trafia / wpada z deszczu pod rynnę; z dużej 

chmury mały deszcz; coś rozpływa się we mgle; jak dziecko we mgle; pamiętać 

jak przez mgłę; mgła zasnuwa / przesłania oczy komuś; ciemne chmury zbierają 

się nad kimś / czymś; drapacz chmur; oberwanie chmury; z głową w chmurach; 

piorun z nieba; piorunochron; piorunujące spojrzenie; burza z piorunami; bać się 

piorunów; rażony / trafiony piorunem; chronić się przed piorunami

..........................................
..........................................

....................................................................................

..........................................

..........................................

..........................................

........................................................................................................................................................................

.......................................... ..........................................

..........................................

..........................................

..........................................

..........................................

..........................................
..........................................
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VI. Uzupełnij tekst zwrotami i wyrażeniami: jak dziecko we mgle, z desz-
czu pod rynnę, ciemne chmury, piorunujące spojrzenie, we mgle, jak kania 
dżdżu.

Myśli Maksa: Tata wyciągnął nas na ten wyjazd, bo pragnie tych nart jak kania dżdżu0, 

a mama co chwilę posyła mu .............................................1. Mama martwi się, że tata jeszcze nie 

jest zbyt zdrowy i bez jej opieki pobłądzi .............................................2. Martwi się, bo tata długo 

chorował i to wszystko przez tego fatalnego lekarza, który dawał tacie kolejne anty-

biotyki, i już naprawdę .............................................3 się nad nim zbierały, czuł się gorzej i gorzej, 

a potem następny lekarz nie rozpoznał na rentgenie zapalenia płuc – tata po prostu 

wpadł .............................................4. Ale już nie myślę o tym! Niech te złe wspomnienia rozpłyną 

się .............................................5 ! Tata jest wesoły i zdrowy, i trochę sportu na pewno poprawi 

mu samopoczucie.

VII. Który wyraz nie pasuje do pozostałych?

kapuśniaczek, mżawka, gołoledź, ulewa

siąpi, prószy, kapie, leje

grzmot, tornado, błyskawica, grom

gradobicia, zamiecie, zawieje, zadymki 

tęcza, trąba powietrzna, zorza polarna, rosa

szadź, sztorm, szron, szklanka

termometr, barometr, metr, stacja pogodowa

VIII. Praca domowa: Napisz najgorszą prognozę pogody:

a) na wakacje nad morzem;

b) na ferie zimowe u babci;

c) na rajd pieszy po górach.

Wybierz kraj i region. Narysuj mapę pogodową. Użyj słownictwa z lekcji.
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I. Posłuchaj rozmowy i zdecyduj, czy zdanie jest prawdziwe (P), czy fałszywe (F). 

P F

0. Wszystkie zioła są smaczne. 

1. Używanie roślin w celach leczniczych jest bardzo starą metodą.

2. Wszystkie domowe sposoby leczenia są skuteczne. 

3. Preparaty ziołowe działają tak samo szybko jak leki.

4. Zioła mają wiele zastosowań: leczą, zapobiegają chorobom, wspo-

magają pracę narządów. 

5. W przyrodzie występują zarówno leki, jak i trucizny. 

LEKCJA 19
Lepiej zapobiegać niż leczyć

Maksym rozmawia z babcią Marią o leczniczych i szkodliwych roślinach oraz 
o tym, dlaczego wiele osób stosuje niekonwencjonalne metody leczenia.

AKUPUNKTURA, ZAŻYWAĆ + B. (CO?), 
AKUPRESURA, WCIERAĆ + B. (CO?), MIĘŚNIE, 

MÓZG, NERKA, PĘCHERZ, PŁUCA, SKÓRA, 
INHALACJA, JELITA, NACIERAĆ + B. (CO?) + 

N. (CZYM?), SZKIELET, WĄTROBA, ŻOŁĄDEK, 
ZIOŁOLECZNICTWO, STOSOWAĆ + B. (CO?), 

NAPAR, NALEWKA, TOKSYNA, STAWIAĆ BAŃKI 
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II. Połącz definicję z wyrazem.

0. zioło A. część rośliny leczniczej, odpowiednio przetworzonej (np. 

ususzonej) używana w lecznictwie i przemyśle spożyw-

czym; inaczej ziele

1. ziołolecznictwo B. substancja stosowana do leczenia choroby

2. zielnik C. leczenie za pomocą igieł wkuwanych w określone miej-

sca na ciele

3. zielarz / zielarka D. płyn z zalanych wrzątkiem ziół, suszonych owoców 

albo liści

4. lekarstwo E. wyciąg alkoholowy z surowców roślinnych, używany 

jako lekarstwo

5. trucizna F. substancja stosowana do zakłócenia funkcji życiowych 

organizmu albo powodująca śmierć

6. napar G. zabieg leczniczy polegający na wdychaniu par wód mi-

neralnych, roztworów leków lub ich aerozoli

7. nalewka H. zapobiegający chorobom i innym niepożądanym 

zjawiskom

8. akupunktura I. leczenie polegające na uciskaniu i masowaniu określo-

nych punktów ciała

9. akupresura J. zbiór zasuszonych i opisanych roślin, naklejonych na 

papier; książka o ziołach

10. profilaktyczny K. osoba, znająca się na ziołach

11. inhalacja L. sposób leczenia za pomocą leków lub zabiegów

12. terapia Ł. leczenie ziołami

0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

A.

III. Wykreśl niepasujący wyraz. 

0. tabletka, krople, maść, miód

1. zioło: trujące, smakowe, lecznicze, przyprawowe; 

2. aromat, zapach, woń, smak;

3. napar, syrop, wywar, tabletka;

4. powieść, atlas, leksykon, poradnik;

5. suszyć, uprawiać, smażyć, zbierać;

6. kwiat, liść, korzeń, warzywo; 

7. zażywać, dosięgać, smarować, stosować;

8. przygotować, leczyć, kurować, uzdrawiać;

9. zielarz, fizjoterapeuta, chirurg, trener;

10. hipoterapia, masaż, aerobik, ziołolecznictwo.
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IV. Podpisz ilustracje wyrazami z ramki.

gardło, nerki, wątroba, serce, żołądek, płuca, jelita, mózg, pęcherz, mięśnie, krew, 

kości, skóra, kręgosłup

W języku polskim na określenie substancji mających wyleczyć nas z jakiejś choroby 

czy dolegliwości używamy konstrukcji:

lek / syrop / tabletka na coś (+ B.), 

lek / syrop / tabletka od czegoś (+ D.)

lek / syrop / tabletka przeciw czemuś (+ C.) 

np. lek na alergię, syrop na kaszel, tabletka na ból gardła, maść od zmian skórnych, lekarstwo 

przeciw bólom stawów. 

Wyrażenie lek / syrop / tabletka na coś i do czegoś wskazuje też na działanie na okre-

ślony narząd, np. lek na serce, płyn na skórę, krople do oczu, spray do nosa.

Czasowniki stosować, używać, zażywać tworzą konstrukcje wskazujące na cel, w jakim 

wykonywana jest dana czynność (na co? po co? w jakim celu?), np. 

stosować na zmienione chorobowo miejsca, używać w przypadku wystąpienia zmian skórnych, 

zażywać w celu zmniejszenia obrzęku;

oraz na sposób (jak? w jaki sposób?), np. 

stosować na czystą, suchą skórę; zażywać na czczo, używać zgodnie z zaleceniami lekarza.

Wyrazy maść, krem, żel, płyn do stosowania na skórę (do stosowania zewnętrznego) 

łączą się z czasownikami smarować / posmarować, wcierać / wetrzeć, nacierać / natrzeć, 

wklepywać / wklepać, np. 

posmarować bliznę cienką warstwą kremu, krem wklepać opuszkami palców, maści nie należy 

wcierać, płyn wetrzeć we włosy.

kręgosłup

....................................

.................................... ....................................

....................................

....................................

....................................

.................................... ....................................

....................................

....................................

....................................

....................................

....................................
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V. Wybierz dobrą formę czasownika. 

0. Lekarz zdiagnozował u pacjenta początki anemii i zalecił zażywać / zażyć żelazo. 

1. Oparzone miejsce trzeba szybko spryskiwać / spryskać pianką. 

2. Ta rana nie wygląda dobrze, na razie smaruję / posmaruję maścią, a jutro pójdzie-

my do lekarza. 

3. Mamo, co ty masz na twarzy?! Nic takiego, nakładałam / nałożyłam maseczkę. 

4. Kochanie, nie smaruj / posmaruj twarzy tak grubo kremem, wystarczy cienka 

warstwa. 

5. Bohdan, Maksymowi trzeba mocno nacierać / natrzeć plecy i stopy maścią rozgrze-

wającą, dzisiaj zmókł i przemarzł, żeby się tylko nie przeziębił. 

6. Żadnych leków nie wolno stosować / zastosować bez konsultacji z lekarzem. 

7. Olga zauważyła jedną zmarszczkę pod okiem, dlatego przerażona natychmiast 

wklepywała / wklepała dużą ilość kremu przeciwzmarszczkowego. 

8. W Polsce stosowanie / zastosowanie suplementów diety, minerałów i witamin jest 

bardzo popularne.

9. Z wiekiem dziadek zażywał/ zażył coraz więcej leków, chociaż bardzo długo bronił 

się przed wizytami u lekarzy i badaniami.

10. Picie / wypicie całej butelki syropu na raz na pewno nie pomoże, musisz zostać 

w domu przez kilka dni i regularnie brać / wziąć lekarstwa. 

VI. Wstaw do tekstu wyrazy w odpowiedniej formie. 

cebulka, masaż, naturalny, trawienie, ziołowy, zimno, koszyk, regulując, popękany, 

rozgrzewający, wspomagać

Babcia Maria zauważyła, że jej ulubione herbaty ziołowe0, maście i kremy się kończą, 

więc postanowiła zrobić większe zakupy w sklepie ojców bonifratrów. Weszła na 

stronę www.recepturybonifratrow.pl i zaczęła dodawać do .........................................1 kolejne 

produkty: maść z witaminą A na przesuszoną i .........................................2 skórę, sok z czarnego 

bzu do .........................................3 odporności, olejek rumiankowy do .........................................4 ciała. Dziad-

kowi kupiła zioła .........................................5 poziom cholesterolu i wspomagające prawidłowe 

.........................................6. Swojej córce kupiła ziołowy płyn wzmacniający .........................................7 wło-

sów, a Oldze – maść wirginijską do skóry wrażliwej na .........................................8 i wilgoć. Po-

myślała, że w długie zimowe wieczory wnuczce na pewno przyda się także herbatka 

..............................9. Z myślą o Maksymie wzięła .........................................10, stuprocentowy sok z malin, 

o który zawsze prosi, kiedy ją odwiedza. 

VII. Z koleżankami i kolegami zastanówcie się, czy znacie jakieś niekon-
wencjonalne metody leczenia. Co wykorzystuje się podczas takich terapii, 
jaki jest ich cel i w przypadku jakich chorób mogą być stosowane? Jaka jest 
opinia lekarzy o takich formach terapii? 
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VIII. Zamień w zdaniach tryb rozkazujący na warunkowy. 

0. Weź tabletkę! 

Może wziąłbyś tabletkę?

1. Bardzo kaszlesz, wypij syrop! 

.......................................................................................................................................................................................................................................................

2. Nie wyglądasz za dobrze, lepiej zmierz temperaturę. 

.......................................................................................................................................................................................................................................................

3. Załóż tę nową bluzkę, to taka wyjątkowa okazja. 

.......................................................................................................................................................................................................................................................

4. Kup babci kwiaty, na pewno się ucieszy. 

.......................................................................................................................................................................................................................................................

5. Dziadek dzisiaj o ciebie pytał, zadzwoń do niego. 

.......................................................................................................................................................................................................................................................

6. Poproś o pomoc tatę, jeśli nie umiesz zrobić tego zadania. 

.......................................................................................................................................................................................................................................................

7. Ten artykuł może cię zainteresować, przeczytaj go. 

.......................................................................................................................................................................................................................................................

8. Pomóż mi przenieść te pudła do piwnicy, jest ich tyle, że sama nie dam rady. 

.......................................................................................................................................................................................................................................................

9. Idź na spacer, przerwa w nauce dobrze ci zrobi.

.......................................................................................................................................................................................................................................................

10. Muszę szybko skończyć ten tekst, proszę, wyprowadź psa. 

......................................................................................................................................................................................................................................................

IX. Poza lekarzami i różnego rodzaju terapeutami leczeniem ludzi 
od dawna zajmowali się także zakonnicy i mnisi. Przeczytaj tekst 
o zakonie ojców Bonifratrów, który w Polsce do dziś prowadzi 
działalność ziołoleczniczą. Uzupełnij tekst fragmentami zdań. 

X. Przeczytaj tekst rozmowy i dopasuj pytania do odpowiedzi. 

XI. Sprawdź w słowniku języka polskiego, co oznaczają wyrazy: 
znachor, cyrulik, balwierz, uzdrowiciel, szaman, guślarz, czarownik 
i czym się różnią między sobą. Jakie działania wykonywał każdy 
z nich, przy użyciu jakich metod mógł leczyć ludzi? Czy działania 
wszystkich tych osób naprawdę prowadziły do wyleczenia i po-
magały ludziom w ich walce z chorobami? Według Słownika języka 
polskiego znachor to inaczej uzdrowiciel, osoba która, mimo braku sto-
sownych uprawnień i wykształcenia medycznego, leczy ludzi za pomocą 
ziół lub przy użyciu innych niekonwencjonalnych metod.
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I. Posłuchaj rozmowy telefonicznej i zaznacz poprawną odpowiedź. Streść 
usłyszany dialog w trzech zdaniach.

1. „Mam przyjemność z …” w tekście oznacza:

a) bardzo mi miło,

b) rozmawiam z…,

c) jest mi wesoło.

2. „Polecił” w tekście oznacza:

a) poleciał jeden raz,

b) opowiedział i zareklamował,

c) napisał list.

3. Zakwasy to:

a) chleby wypiekane bez drożdży,

b) złe humory,

c) mikrourazy mięśni powodujące ból.

II. Podpisz rysunek wyrazami z ramki.

ścięgno, mięsień, kość, staw, kręgosłup, kręg, lędźwiowy, szyjny, piersiowy

LEKCJA 20
U rehabilitanta

Tata Maksa przetrenował się: tak bardzo zależało mu na schudnięciu i po-
wróceniu do formy sprzed kilkunastu lat, że nie zadbał o odpowiednią re-
generację organizmu między różnymi typami aktywności fizycznej. Teraz 
bardzo cierpi i potrzebuje pomocy specjalisty. Dostał od kolegi z siłowni 

numer telefonu znakomitego rehabilitanta.

REGENERACJA, REHABILITACJA, URAZ, 
MIKROURAZ, LĘDŹWIOWY, ŚCIĘGNO, 

TRIATLON

TRIATLON (INACZEJ TRÓJBÓJ) OZNACZA 
DYSCYPLINĘ SPORTOWĄ ŁĄCZĄCĄ 

PŁYWANIE, JAZDĘ NA ROWERZE I BIEG.

..........................................

..........................................

..........................................

..........................................

..........................................

..........................................

..........................................

..........................................

mięsień
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III. Uzupełnij tabelę.

LICZBA POJEDYNCZA LICZBA MNOGA

MIANOWNIK mięsień

DOPEŁNIACZ

CELOWNIK

BIERNIK

NARZĘDNIK

MIEJSCOWNIK

LICZBA POJEDYNCZA LICZBA MNOGA

MIANOWNIK kość 

DOPEŁNIACZ

CELOWNIK

BIERNIK

NARZĘDNIK

MIEJSCOWNIK

LICZBA POJEDYNCZA LICZBA MNOGA

MIANOWNIK krąg

DOPEŁNIACZ

CELOWNIK

BIERNIK

NARZĘDNIK

MIEJSCOWNIK

LICZBA POJEDYNCZA LICZBA MNOGA

MIANOWNIK ścięgno

DOPEŁNIACZ

CELOWNIK

BIERNIK

NARZĘDNIK

MIEJSCOWNIK
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IV. Uzupełnij zdania wyrazami w odpowiedniej formie.

0. Dzisiaj po pływalni bardzo bolały mnie mięśnie (mięsień). 

1. Od czytania w łóżku na brzuchu mam problemy z .................... (kręgosłup lędźwiowy).

2. Starszym osobom przed zmianą pogody często dokuczają .................... (staw).

3. Między .................... (kość, l. mn.) udową i piszczelową znajduje się staw kolanowy.

4. Mikrourazy .................... (mięsień, l. mn.) nazywane są zakwasami.

5. Największym .................... (ścięgno) w naszym ciele jest ścięgno Achillesa.

6. Żyrafa i człowiek mają taką samą liczbę .................... (krąg, l.mn.) szyjnych – 7.

7. Dzieci powinny ćwiczyć, żeby zwiększyć siłę i wytrzymałość swoich .................... (mię-

sień, l.mn.).

8. Koty mają od dwudziestu jeden do dwudziestu trzech .................... (krąg, l.mn.) ogonowych.

9. Zapalenie .................... (ścięgno, l. mn.) należy leczyć łagodnymi ćwiczeniami relaksują-

cymi oraz odpowiednio zbilansowaną dietą.

10. Do budowy mocnych .................... (kość, l.mn.) niezbędna jest witamina D i wapń.

V. Połącz pytania i odpowiedzi z odpowiednimi obrazkami.

CZY MIAŁ PAN JAKIŚ URAZ?

CZY CZUJE PAN BÓL PRZY 
POCHYLANIU SIĘ?

OD DAWNA MA PAN TĘ 
OPUCHLIZNĘ?

KIEDY NAJBARDZIEJ 
DOKUCZAJĄ PANU 

ZAKWASY?

CZY ŁAPIĄ PANA SKURCZE?

TAK, RAZ SPADŁEM 
Z ROWERU.

TAK, NAJBARDZIEJ 
W CZĘŚCI LĘDŹWIOWEJ.

ODKĄD SKRĘCIŁEM NOGĘ 
PODCZAS BIEGANIA.

BARDZO BOLĄ MNIE MIĘŚNIE 
RANO, PO PRZEBUDZENIU, NIE MAM 

SIŁY WSTAĆ.

TAK, ZDARZA SIĘ. 
W ŁYDKACH, NA PŁYWALNI.
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VI. Posłuchaj monologu i połącz wyrazy w związki wyrazowe, które usły-
szałaś / usłyszałeś. 

analiza       dystansu

przeciążenie      fizyczny

kręgosłup       sportu

nadmierne       mężczyzna 

odpowiednie      badań

węglowodany      lędźwiowy

technika       mięśni

płaskie       biegania

przeciętny       stawów

połowa       złożone

wysiłek       kilogramy

regeneracja       obuwie

typ        odżywianie

VII. Posłuchaj monologu z ćwiczenia VI po raz drugi i wypisz zalecenia od re-
habilitanta. Przekształć ich formę na tryb rozkazujący w trzeciej osobie liczby 
pojedynczej zgodnie z podanym przykładem.

0. Powinien pan skontaktować się z dietetykiem. 

Niech pan skontaktuje się z dietetykiem.

VIII. Czy uprawianie sportu daje więcej korzyści, czy ma więcej wad? Po-
dzielcie się w klasie na dwa zespoły i zbierzcie argumenty za i przeciw. 
Przedyskutujcie je.

IX. Napisz pracę, w której skomentujesz cytat: „Sport ma moc zmieniania 
świata. Ma moc inspirującą, rzadką moc jednoczenia ludzi” (John Carlin). 
(250 słów)
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I. Przeczytaj tekst i zdecyduj, czy zdanie jest prawdziwe (P), fałszywe (F), czy 
brakuje informacji na dany temat (BI).

Mama: Maks, co się dzieje?

Maksym: Nic, mamo.

Mama: Synu, od kilku dni cię obserwuję i wydaje mi się, że coś cię gnębi.

Maksym: Nie, naprawdę, wszystko jest w porządku.

Mama: Sińce pod oczami, poobgryzane paznokcie i brak apetytu.

Maksym: Jaki brak apetytu?! Między posiłkami obgryzam paznokcie i nie jestem 

głodny, wielkie mi rzeczy.

Mama: Tylko widzisz, nigdy nie obgryzałeś paznokci, wiesz, że nie powinieneś tego 

robić. Sam zwracałeś uwagę Oldze, kiedy ją na tym przyłapałeś. Codziennie rano jesz 

duże śniadanie – a od poniedziałku owsiankę porzucasz w połowie, nie bierzesz ka-

napek do szkoły, ani owoców. Nie masz energii, nie możesz w nocy spać. Jesteś blady. 

Maksym: Mamo, przesadzasz. 

Mama: Wczoraj cztery razy słyszałam, jak wychodzisz do łazienki, do której kierujesz 

się ostatnio bardzo często. 

Maksym: Nie wiedziałem, że jestem tak bacznie obserwowany! A co z ochroną 

prywatności?! 

Mama: Kochanie, matki mają coś takiego, co można by nazwać szóstym zmysłem. Cier-

pliwie czekałam, aż się wygadasz. Porozmawiajmy, nie duś tego w sobie. 

Maksym: Oj, bo za tydzień jest taki jeden test…

Mama: Mhm.

Maksym: Z fizyki. Poprzedni oblałem, tylko zapomniałem ci powiedzieć. No i teraz 

muszę zdać na piątkę, żeby mieć szansę na piątkę też na koniec roku, bo jak nie… To 

mogiła, koniec! Jak nic, będzie dramat – nie dostanę się do dobrej szkoły i nigdy nie 

będę mógł studiować na Politechnice Lwowskiej jak Ostap.

Mama: Kochanie, w życiu musimy liczyć się z tym, że czasami poniesiemy porażkę. 

Rozumiem, jak ważna jest ta klasówka, ale panikowanie na nic tu nie pomoże. Niestety 

LEKCJA 21
Nie duś tego w sobie!

Maksym po niezaliczonej ważnej klasówce z fizyki bardzo denerwuje się 
przed jej poprawą. Przez stres zaczyna wątpić we własne umiejętności.

DUSIĆ COŚ W SOBIE, OBGRYZAĆ PAZNOKCIE, 
SAMOKRYTYKA, NARCYZM, AFIRMACJA, 

NAWIĄZKA, DZIEDZINA
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ze mnie będzie marna pomoc przy rozwiązywaniu zadań, ale tata całkiem dobrze 

sobie radził z tłumaczeniem ci fizyki. Dlaczego nie poprosiłeś go o pomoc?

Maksym: Bo tata ma ostatnio bardzo dużo pracy…

Mama: Jestem przekonana, że znajdzie dla ciebie czas, jeśli go poprosisz. Wydaje mi 

się też, że Ostap chętnie ci pomoże. 

Maksym: Trochę się wstydzę do niego odezwać w tej sprawie.

Mama: Maksiu, naprawdę nie ma czego się wstydzić. Pamiętasz, jak Ostap przychodził 

do mnie na korepetycje przed klasówkami z języka ukraińskiego i polskiego? Pa-

miętaj, że twoje samopoczucie też wpływa na to, jak się uczysz. Przy braku snu i tak 

dużym stresie zwiększa się ryzyko popełnienia błędu. 

Maksym: Eh… Mamo, dzięki. Zaraz napiszę do Ostapa.

Mama: A ja porozmawiam z tatą. Głowa do góry i więcej pewności siebie!

P F BI

0. Mama jest zaniepokojona zachowaniem Maksa. 

1. Maksym zawsze chętnie rozmawia z mamą o tym, co go trapi.

2. Maksym od zawsze obgryzał paznokcie.

3. Mama bacznie obserwuje syna.

4. Maksym jest zaskoczony intuicją mamy.

5. Maksym ma słabe stopnie w szkole.

6. Tata nie potrafi pomóc synowi w nauce.

7. Ostap jest wzorem dla Maksyma.

8. Ostap nigdy nie miał problemów z nauką przedmiotów ścisłych.

II. Maks jest bardzo dobrze przygotowany przed poprawą sprawdzia-
nu z fizyki, a mimo to bardzo się denerwuje i boli go brzuch. Pracujcie 
w parach – jedno z was odgrywa rolę Maksa, drugie wciela się w rolę 
jego koleżanki / kolegi z klasy. Jak możesz mu pomóc?

III. Posłuchaj piosenki zespołu Blenders pt. Poniedziałek, a następnie opo-
wiedz, co przytrafiło się bohaterowi tekstu. Czego według ciebie możemy 
się nauczyć z tej piosenki?
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IV. Dopasuj wyrazy i frazy do definicjiI.

0. samokrytyka A. bezkrytyczny stosunek do siebie

1. otrząsnąć się

z + D. (czego?)

B. powrócić do równowagi psychicznej po bolesnych 

doświadczeniach

2. narcyzm C. trudne zadanie, nowa sytuacja itp. wymagające od kogoś 

wysiłku, poświęcenia itp., będące sprawdzianem czyjejś 

wiedzy, odporności itp.

3. dziedzina D. brak przesady, powściągliwość w czymś

4. umiar E. zasługujący na zaufanie

5. wyzwanie F. krytyczna ocena samego siebie

6. wiarygodny G. zakres czyjegoś działania w obrębie nauki, gospodarki, 

techniki, kultury itp.

0. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

F.

V. Przeczytaj streszczenie mitu o NarcyzieII. Jak interpretujesz historię o pięk-
nym młodzieńcu?

Narcyz był beztroskim mężczyzną, który spędzał czas na spacerach wśród lasów 

Beocji. Niezwykła uroda Narcyza przyciągała uwagę leśnych nimf. Każda z nich za-

biegała o jego względy, ale on kochał tylko łowy i nie chciał słyszeć o innej miłości. 

Jedna z nich, nimfa Echo, pokochała Narcyza głęboką miłością. Młodzieniec nic nie 

robił sobie z jej zalotów i wzgardził jej uczuciem, bo wolał być wolny.

Pewnego dnia Narcyz pochylił się nad 

taflą jeziora i zobaczył w niej swo-

je odbicie Wtedy, za sprawą klątwy 

rzuconej przez boginię Afrodytę, za-

kochał się w nim. Odnalazł miłość do 

drugiej istoty, ale była ona niemożliwa 

do spełnienia, ponieważ była to mi-

łość do samego siebie. Od tamtej pory 

Narcyz całe dnie spędzał, wpatrując 

się w obraz w wodzie. Zmarł z próż-

nej tęsknoty za niespełnioną miłością, 

a po śmierci jego ciało przemieniło 

się w kwiat zwany narcyzem.

I Źródło: https://sjp.pwn.pl/sjp/samokrytycyzm;2519085.html
II Na podstawie: http://www.epodreczniki.pl/reader/c/142139/v/latest/t/student-canon/m/
j00000005SB3v28#j00000005SB3v28_0000000E
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VI. Uzupełnij tabelę odmiany zaimków osobowych.

MIANOWNIK

(kto? co?)

DOPEŁNIACZ

(kogo? czego?)

CELOWNIK

(komu? czemu?)

BIERNIK

(kogo? co?)

NARZĘDNIK

(kim? czym?)

MIEJSCOWNIK

(o kim? o czym?)

JA mnie mi / mnie ...................... ...................... ......................

TY
...................... / 

......................

...................... / 

......................

...................... / 

......................

tobą ......................

ON

go / 

niego / 

......................

...................... / 

...................... / 

niemu

...................... / 

...................... /

niego

...................... nim

ONA
...................... / 

......................

...................... / 

......................

...................... / 

...................... /

...................... niej

ONO

...................... / 

niego / 

......................

...................... / 

...................... / 

......................

...................... / 

...................... /

nim ......................

MY ...................... nam ...................... ...................... ......................

WY ...................... ...................... was wami ......................

ONI
ich / 

......................

...................... / nim ...................... / 

......................

...................... ......................

ONE
...................... / 

......................

...................... / 

......................

je / 

......................

...................... nich
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VII. Uzupełnij zdania poprawną formą zaimka osobowego.

0. Ale ci (ty) do twarzy w tym kolorze!

1. Nie lubię ...................... (on), ale z pewnością jest szalenie inteligentny.

2. Tosia prosiła ...................... (ja) o pomoc, dlatego nie mogę teraz z ...................... (ty) iść na 

boisko.

3. Staszek codziennie prawi ...................... (ona) komplementy, jakie to miłe!

4. Pan Paweł powiedział ...................... (my) wczoraj, że jest z ...................... (my) bardzo dumny!

5. Dlaczego powiedziałeś ...................... (on) tyle przykrych słów? 

6. Bardzo lubię z ...................... (oni) podróżować, bo zawsze spotykają ...................... (my) niesa-

mowite przygody!

7. Rozmawialiśmy o ...................... (wy) wieczorem.

8. Chyba ktoś ...................... (ja) obgaduje, bo mam czerwone uszy!

9. Powinieneś ...................... (one) podziękować, bo dzięki ...................... (one) wskazówkom doje-

chałeś na miejsce.

10. Bardzo ...................... (one) lubię, to prawdziwe przyjaciółki.

12. Jestem zły, bo czekałem na ...................... (oni) ponad dwie godziny.

VIII. Ułóż zdania z podanych wyrazów zachowując ich kolejność.

0. wcale / ja / to / nie podobać się 

Wcale mi się to nie podoba!

1. oddać (on) / ja / książkę / po / dwa / miesiące

......................................................................................................................................................................................................................................................

2. Bogdan / nie / mieć / dla / my / czas 

......................................................................................................................................................................................................................................................

3. Móc (ja) / pokazać / ty / zdjęcie (l.mn.) / z / wakacje

......................................................................................................................................................................................................................................................

4. Jedna / z / one / pokochać / on / głęboka / miłość

......................................................................................................................................................................................................................................................

IX. Napisz swoje imię na małej kartce i wrzuć ją do pudełka. Potem wylosuj 
jedną karteczkę z imieniem twojej koleżanki / twojego kolegi z klasy. Napisz 
w domu, za co go / ją lubisz, do czego ma talent i dlaczego cieszysz się, że 
jest z tobą w klasie.



LEKCJA 22

119

I. Przyjrzyj się uważnie obrazkowi i powiedz, co się na nim dzieje. Z którą 
grupą czułabyś / czułbyś się najlepiej?

II. Uzupełnij definicje wyrazów „złość”, „agresja” i „przemoc”  
odpowiednią formą rzeczownika odczasownikowego.

Złość to emocja (uczucie). Jest związana z mobilizacją energii i pojawia się zazwy-

czaj w sytuacjach, w których napotykamy na przeszkodę w osiągnięciu0 (osiągnąć) 

ważnego dla nas celu. Przeżywają ją wszyscy i nie mamy wpływu na jej ...............................1 

(pojawić się). Dlatego ...............................2 (złościć się) nie jest samo w sobie ani złe, ani dobre. 

Możemy mieć natomiast wpływ na to, co robimy, gdy czujemy złość.

Agresję definiuje się najczęściej jako świadome, zamierzone ...............................3 (działać), 

mające na celu ...............................4 (wyrządzić) komuś szeroko rozumianej szkody – fi-

zycznej, psychicznej lub materialnej. Jej charakterystyczną cechą jest ...............................5 

(używać) przez kogoś siły fizycznej lub psychicznej wobec osoby o zbliżonych moż-

liwościach, mającej zdolność skutecznej obrony. Agresja jest często, lecz nie zawsze, 

sposobem ...............................6 (wyrażać) złości. W szczególnych warunkach agresja może 

przeradzać się w przemoc.

Przemoc to ...............................7 (wykorzystać) swojej przewagi 

nad drugim człowiekiem (fizycznej, emocjonalnej, spo-

łecznej, duchowej). Mamy z nią do ...............................8 (czynić) 

wówczas, gdy osoba słabsza (ofiara) poddana jest przez 

dłuższy czas negatywnym ...............................9 (działać) osoby 

lub grupy osób silniejszych (sprawcy przemocy).

LEKCJA 22
Nie czyń drugiemu, co tobie niemiłe

Z pozoru zabawny dla uczniów komentarz na temat jeden z koleżanek z kla-
sy sprawia, że dziewczynka popłakała się na lekcji. Pan Paweł decyduje się 

porozmawiać z klasą o tym, czym są przemoc i agresja. 

ZNĘCAĆ SIĘ NAD + N. (KIM? CZYM?), 
ZASTRASZAĆ + B. (KOGO? CO?), BRONIĆ SIĘ 
PRZED + N. (KIM? CZYM?), OSZCZERSTWO, 

SZARPANIE, PLUCIE, NAZNACZANIE, 
WYMUSZANIE

PATRZ: 
TOM IV L 4
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III. Zdecyduj, jakie emocje wyrażają poniższe sytuacje: złość (Z), agresję (A) 
czy przemoc (P)I? Możliwe jest przyporządkowanie sytuacji do więcej niż 
jednej kategorii.

SYTUACJA Z A P

0. Tonia pokłóciła się na przerwie z Mariolą. 

1. Dwóch chłopców bije na przerwie młodszego kolegę.

2. Maksym robi niezadowoloną minę, kiedy tata odmawia kupie-

nia synowi nowego komiksu.

3. Grupa osób wysyła Olegowi niemiłe SMS-y.

4. Ktoś na boisku umyślnie zniszczył plecak Staszka.

5. Olga bardzo się zdenerwowała i kilka razy uderzyła pięścią 

w stół.

6. Sławko zrobił Weronice zdjęcie, gdy ta pobrudziła się czeko-

ladą, a następnie umieścił je w internecie wraz ze złośliwym 

komentarzem.

7. Koledzy nie pozwalają Jurkowi wieszać kurtki w szatni, bo 

mówią, że śmierdzi.

8. Koleżanki z klasy od dawna ignorują Julię, udając, że nie słyszą, 

co do nich mówi.

9. Starszy chłopiec zmusza młodszego, żeby ten oddawał mu swo-

je kieszonkowe.

10. Dwie dziewczynki cały czas przedrzeźniają koleżankę, która 

trochę sepleni.

IV. Pracujcie w trzyosobowych grupach i wypiszcie, w jakich sytuacjach jest 
wam przykro. Potem porównajcie swoje odpowiedzi z koleżankami / kole-
gami z klasy. W jaki sposób możecie rozwiązać problem? Kto z dorosłych 
może wam pomóc z poradzeniem sobie w trudnej sytuacji?

I Definicje z ćwiczenia II oraz ćwiczenie III na podstawie: http://www.szkolabezprzemocy.pl/80
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Kiedy jesteśmy zdenerwowani na kogoś albo na coś, często używamy bardzo ostrych 

słów, których potem bardzo żałujemy. Kultura języka nakazuje nam sięgać po eufe-

mizmy , czyli słowa lub wyrażenia, które wykorzystujemy zastępczo, żeby złagodzić 

wyrażenia drastyczne, dosadne lub nieprzyzwoite, np. zamiast powiedzieć o kimś, 

że że „kłamie”, możemy powiedzieć „mija się z prawdą”, zamiast „głupi” – „niemą-

dry”. W ten sposób unikniesz wielu nieprzyjemnych sytuacji! Pamiętaj, że możesz 

ich uniknąć także dzięki powstrzymaniu się od komentowania wyglądu czy stanu 

umysłu innych osób.

NAZWY CECH ABSTRAKCYJNYCH

Nazwy takich rzeczowników możemy tworzyć na dwa sposoby:

• od przymiotników jakościowych, gdzie najczęstszym przyrostkiem jest -ość / 

-iść, np. młody – młodość, wyrozumiały – wyrozumiałość, zawistny – zawiść, nienawistny 

– nienawiść.

W tej grupie istnieją też wyjątki, np. dobry – dobroć, dobro; pusty – pustka, smutny – smu-

tek, zdrowy – zdrowie, odważny – odwaga, agresywny – agresja.

• od podstaw rzeczownikowych lub przymiotnikowych, gdzie najczęstszymi przy-

rostkami są:

- stwo, np. megaloman – megalomaństwo;

- ctwo / - stwo, np. zbieracz – zbieractwo, bohater – bohaterstwo, leniwy – lenistwo;

- ota, np. głupi – głupota, brzydki – brzydota;

- izm / yzm, np. tradycjonalista – tradycjonalizm, fanatyk – fanatyzm;

- izna / yzna, np. amator – amatorszczyzna.
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V. Uzupełnij tabelę przymiotnikiem lub rzeczownikiem.

PRZYMIOTNIK RZECZOWNIK 

(NAZWA CECHY ABSTRAKCYJNEJ)

0. dobry dobro / dobroć

1. nienawistny

2. arogancja

3. głupi

4. gościnność

5. prawdomówność

6. szczerość

7. odważny

8. nieprzyjemny

9. zarozumialstwo

10. agresywny

11. smutny

12. biedny

13. przyjemność

14. radość

15. zły

VI. Uzupełnij zdania odpowiednim rzeczownikiem odprzymiotnikowym.

0. Bardzo się cieszę! To wielka radość usłyszeć taki komplement!

1. Nie można bić się na korytarzu! Taka .......................... jest nie do przyjęcia! (agresywny)

2. .......................... urodzie szkodzi! (zły)

3. Cała .......................... po mojej stronie. (przyjemny)

4. Jej .......................... łamie mi serce. (smutny)

5. Nie możemy spóźnić się z oddaniem plakatu, bo będziemy miały .......................... . (nie-

przyjemny, l. mn.)

6. .......................... to bardzo toksyczne uczucie. (nienawistny)

VII. Posłuchaj piosenki Czesława Niemena pt. „Dziwny jest ten świat”. Jak 
rozumiesz jej tekst? Napisz interpretację. (150 słów) 
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I. Pan Paweł prosi uczniów, aby w grupach wykonali projekty i prezentacje na 
temat wyjątkowych miejsc w Polsce. Tonia, Maksym i Staszek przygotowali 
wystąpienie o Puszczy Białowieskiej i Bieszczadach. Przeczytaj pierwszy 
tekst i odpowiedz na pytania.

Puszcza Białowieska to przepiękny, dziewiczy kompleks leśny rozciągający się po 

obu stronach granicy Polski i Białorusi, na obszarze około 150 tysięcy hektarów. Po 

polskiej stronie Puszczę chroni Białowieski Park Narodowy, w Białorusi zaś – Park 

Narodowy Bieławieżskaja Puszcza. Wspólnie zaś od 1979 roku tworzą jeden z trzech 

w Europie transgranicznych obiektów dziedzictwa światowego UNESCO.

Od niepamiętnych czasów obszar ten podlegał szczególnej ochronie. Najpierw to 

czarowne miejsce upodobali sobie jako tereny polowań królowie, później carowie, 

a od 1921 roku Puszcza Białowieska jest już chroniona prawnie. To jedno z najwspa-

nialszych i najbardziej naturalnych miejsc w Polsce leży w dorzeczu rzek Narewka 

i Leśna. W Puszczy Białowieskiej zachowały się ostatnie w tej części Europy fragmen-

ty lasów o charakterze pierwotnym, a cały teren stanowi niezwykle cenny relikt 

przeszłości, będący ostoją dla rzadkich już dziś w Europie gatunków roślin i zwierząt. 

Bogactwo świata flory to lasy liściaste na terenach podmokłych, bory w obszarach 

suchych, ogromne dęby, a w runie leśnym niemal cała lista chronionych gatunków 

roślin i obfitość grzybów. Królem i symbolem Puszczy jest żubr, największe zwierzę 

kontynentu europejskiego, który żyje tam na wolności, dzięki z sukcesem przeprowa-

dzonemu ratowaniu gatunku. Oprócz niego na białowieskich terenach można spotkać 

łosie, jelenie, sarny, dziki, wilki, rysie i żbiki. 

Wyjątkowe wartości Puszczy Białowieskiej nie ograniczają się tylko do niezwykłej 

przyrody, gdyż na szlakach spotkać można także wiele elementów kulturowych, tj. 

miejscowe budownictwo drewniane, stojące nieopodal siebie stare drewniane krzy-

że katolickie i prawosławne, a także inne obiekty kultury materialnej regionu. To 

miejsce urzeka swym pięknem i magią.

LEKCJA 23
Co piszczy w puszczy

W polskiej szkole uczniowie stale poszerzają swoją wiedzę 
z zakresu geografii i przyrody Polski. Najczęściej uczą się od siebie nawza-

jem, prezentując samodzielnie wykonane projekty. 

DZIEWICZY, PIERWOTNY, OBIEKT DZIEDZICTWA 
ŚWIATOWEGO, PIONIER, POŁONINA, WDZIERAĆ 

SIĘ (WEDRZEĆ SIĘ) W + B. (CO?) 
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1. Co składa się na teren Puszczy Białowieskiej?

2. Od kiedy Puszcza jest pod prawną ochroną? 

3. Czym wyróżnia się to miejsce? 

4. Jakie rośliny i jakie zwięrzęta można spotkać w Puszczy?

5. Czym się charakteryzuje ten teren pod względem kulturowym?

II. Posłuchaj nagrania i zaznacz prawidłowe odpowiedzi.

0. Najwyższy szczyt Bieszczadów ma

a) ponad 1300 m n.p.m. 

b) poniżej 1300 m n.p.m.

c) powyżej 2000 m n.p.m.

1. Bieszczady znajdują się 

a) we wschodniej Polsce.

b) w południowo-wschodniej Polsce.

c) w centralnej Polsce.

2. Bieszczady to

a) najniższe polskie góry.

b) najniższa część Karpat.

c) jedne z niższych gór w Polsce.

3. W Bieszczadach jest zwykle … turystów, co w innych częściach Karpat.

a) więcej

b) mniej 

c) tyle samo

4. Schronisko Chatka Puchatka jest

a) świetnie przystosowane dla turystów.

b) bardzo słabo wyposażone.

c) zelektryfikowane. 

5. W Bieszczadach można jeździć konno 

a) tylko w stadninach.

b) w stadninach i na szlakach. 

b) po górskich łąkach.

III. Puszczę Białowieską zamieszkują żubry, wilki i rysie, a w Bieszczadach 
żyją niedźwiedzie. Dopasuj informacje do odpowiednich zwierząt.

Co każdy powinien wiedzieć o …?

ŻUBRZE A. WILKU RYSIU NIEDŹWIEDZIU
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A. Jest największym dziko żyjącym ssakiem w Europie, jego wielkość zależy od wieku 

i płci. Waga samca wynosi od 440 do 920 kg, a wysokość w kłębie dochodzi do 188 cm. 

Samice ważą od 320 do 640 kg. Pomimo takich rozmiarów potrafi on biec 40 km/h 

i bez problemów przeskoczyć szeroki strumień lub płot.

B. Cały ciężar obowiązków związanych z wychowaniem kociąt przypada na samice, 

które, żeby wykarmić młode, muszą co drugi dzień zabijać sarnę lub jelenia. Samce 

żyją samotnie i jedynie w okresie godowym, czyli w lutym i marcu, spotykają się 

z samicami. 

C. Jedna grupa rodzinna, czyli wataha, zwykle zajmuje powierzchnię ponad 200 

km2. Polujące osobniki pokonują zazwyczaj ponad 20 km dziennie, jednak naj-

częściej poruszają się wewnątrz ustalonego terytorium, które jest intensywnie 

oznakowane (mocz, odchody, drapanie).

D. Jest doskonale przystosowany do życia w puszczy – szerokość jego ciała uza-

leżniona jest od rozstawu rogów, zapewniając sprawne poruszanie się pomiędzy 

drzewami. Sierść o barwie nizinnego lasu w zimie pozwala być niewidocznym dla 

oka. 

E. Polują przede wszystkim na jelenie, dużo rzadziej na dziki i sarny, jedzą też 

padlinę. W ciągu doby jeden dorosły osobnik zjada ponad 5 kg mięsa. 

F. Dwadzieścia tysięcy lat temu te ssa-

ki zamieszkiwały prawie cały konty-

nent europejski, a w XIX wieku naszej 

ery można je było spotkać już tylko na 

ziemiach polskich i w górach Kaukazu. 

W czasach międzywojennych los gatun-

ku zależał od kilkudziesięciu osobników, 

które ocalały w zoo i prywatnych zwie-

rzyńcach. Po II wojnie światowej Polska 

stała się światowym centrum hodowli 

tego ssaka, a Polacy przyczynili się do 

uratowania gatunku.

G. Sprawnie wspina się po drzewach, do-

brze skacze, jednak nie jest dobrym bie-

gaczem, szybko się męczy. 

H. Jest wszystkożerny – żywi się na-

sionami, grzybami, dżdżownicami, śli-

makami, jajami ptaków, miodem, poluje 

na zwierzynę leśną, łowi też ryby. Jego 
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środowisko życia stanowią puszcze, tajga 

oraz zalesione rejony górzyste. 

I. Jego częściowa ochrona rozpoczęła się 

już w XVI wieku dzięki dekretom kró-

lewskim, a w czasie rozbiorów poprzez 

przepisy carskie zakazujące polowania na 

niego przeciętnym ludziom. W 1966 roku 

został wpisany do „Czerwonej Księgi” ga-

tunków zagrożonych wyginięciem. Na ca-

łym świecie zwierzę to jest objęte ścisłą 

ochroną. 

J. W Polsce żyje w Karpatach – w Tatrach 

i głównie w Bieszczadach. Na wolności 

może przeżyć do 30-40 lat, w niewoli na-

wet do 50 lat.

K. Jest największym przedstawicielem swojego gatunku. Osiąga rozmiary doro-

słego owczarka niemieckiego – długość ciała ok. 100-150 cm (najczęściej do 130 

cm) i wysokość w kłębie ok. 50-75 cm. Ma okrągłą głowę, krępe ciało osadzone na 

długich, silnych łapach. Jego sierść jest czarnożółtoruda z brunatnymi plamkami 

(lepiej widoczne u populacji górskich i prawie w ogóle niewidoczne u nizinnych).

L. Zwykle jego sierść ma barwę ciemnobrązową, ale może być też jaśniejsza. Na 

zimę przygotowuje sobie legowisko zwane gawrą, w którym przebywa od końca 

listopada do końca lutego. Żyje samotnie, tylko w okresie godowym w parach. W zi-

mie samica rodzi zwykle 2 lub 3 młode, którymi opiekuje się aż do następnego 

miotu.

Ł. Te drapieżniki odgrywają bardzo ważną rolę w ograniczaniu roli liczebności 

jeleni, gdyż są odpowiedzialne za 40 proc. ich śmiertelności. 

M. Stojące uszy są zakończone charakterystycznym pędzelkiem sztywnych, czar-

nych włosów, które pełnią ważną funkcję: skupiają fale dźwiękowe i doprowadzają 

je do uszu tak, że ten lepiej słyszy. 

N. Oswaja się łatwo, jednak nawet obłaskawiony bywa niebezpieczny dla swoich 

opiekunów. W XVI- i XVII-wiecznej Rzeczypospolitej organizowano specjalne szko-

ły tresury tych zwierząt – jedną z nich była tak zwana akademia smorgońska.

O. Żyje w gęstych, dużych lasach, zarówno w górach, jak i na nizinach. Na terenie 

ich siedlisk muszą znajdować się kryjówki (załomy skalne, zwalone, stare drzewa, 

obszerne dziuple).
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W języku polskim możemy zwiększać lub zmniejszać intensywność jakiejś cechy, 

zmieniając postać przymiotnika przez dodanie przedrostka lub przyrostka.

Intensywność koloru możemy osłabić, używając cząstki -awy, np. biały – białawy, nie-

bieski – niebieskawy, różowy – różowawy – taki, który jest nie całkiem biały, niebieski, różowy 

albo dodając przedrostek przy- lub nie-, np. przywąski – taki, który jest trochę wąski; 

Przedrostki prze- i nad- oraz ekstra- i super- mają znaczenie przeciwne – zwiększają 

intensywność, np. przesmaczny – taki, który jest niezwykle smaczny; nadzwyczajny – taki, 

który bardzo rzadko się zdarza, ekstranowoczesny – taki, który jest najbardziej nowoczesny, 

supermodny – taki, który jest najbardziej modny.

Do określenia intensywności cechy służy też konstrukcja z przyimkiem za, np. za 

gruby, za długi.

cecha

osłabiona

cecha

zintensyfikowana 

cecha

ekspresywna 

przyrostek -awy, -owaty -utki, -uśki, -uchny -eńki, -eczki 

przedrostek rodzimy przy- nie- nad-, prze-

przedrostek obcy ekstra-, super-

IV. Do podanych wyrazów dopisz wszystkie ich inne formy oznaczające 
zwiększenie intensywności cechy. Użyj przyrostków. 

 0. mały - malutki, maluśki, maluchny, maluteńki

1. czysty – ........................................................................................................................................................................................................................

2. lekki – ..........................................................................................................................................................................................................................

3. wesoły – .......................................................................................................................................................................................................................

4. szybki – ............................................................................................................................................................................................................................

5. ładny – ............................................................................................................................................................................................................................

6. chudy – .........................................................................................................................................................................................................................

7. suchy – .............................................................................................................................................................................................................................

8. słodki – ........................................................................................................................................................................................................................

9. żółty – ...............................................................................................................................................................................................................................

10. jasny – ......................................................................................................................................................................................................................

V. Do podanych wyrazów dopisz wszystkie ich inne formy oznaczające 
zwiększenie intensywności cechy. Użyj przedrostków: prze-, nad-, super-, 
arcy-.
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VI. Do podanych wyrazów dopisz wszystkie ich inne formy oznaczające 
zmniejszenie intensywności cechy. Użyj przyrostków.

0. biały - białawy, słodki - słodkawy 8. głuchy - ..........................................................................

1. żółty - .......................................................................... 9. blady - ..........................................................................

2. gorzki - .......................................................................... 10. ślepy - ..........................................................................

3. tępy - .......................................................................... 11. siwy - ..........................................................................

4. mały - .......................................................................... 12. kwaśny - ..........................................................................

5. głupi - .......................................................................... 13. ciemny - ..........................................................................

6. nudny - .......................................................................... 14. nudny - ..........................................................................

7. słony - .......................................................................... 15. łysy - ..........................................................................

VII. Przeczytaj informacjęI o Simonie Kossak i uzupełnij tekst braku-
jącymi fragmentami. 

Pani od przyrody

Simona Kossak z wyboru była białowieżanką, chociaż urodziła się w Krakowie w ro-

dzinie słynnych malarzy Kossaków0, których obrazy (przedstawiające głównie konie) 

przed wojną i po wojnie były rozchwytywane jak ciepłe bułeczki. Jej ciotkami były 

słynna polska poetka Maria Pawlikowska-Jasnorzewska i Magdalena Samozwaniec, 

bardzo „niegrzeczna” pisarka. 

Simona, choć pochodziła z tak ciekawej rodzi-

ny, zupełnie nie miała udanego dzieciństwa. 

...................1, ale na świat przyszła druga córka. 

Może dlatego przez całe dzieciństwo najważ-

niejsi byli dla Simony nie ludzie, ale zwierzę-

ta. Na przykład ukochana suczka Misia, która 

broniła Simony i jej starszej siostry przed 

złością mamy, albo żółwie, z którymi tarzała 

się po trawie w ogrodzie, albo oswojony kruk, 

...................2. Nic więc dziwnego, że gdy tylko mo-

gła, już jako dorosła osoba Simona czmychnę-

ła z Krakowa niemal na drugi koniec Polski. 

W Białowieży znalazła to, czego najbardziej 

potrzebowała, święty spokój i mnóstwo zwie- 

 

I Na podstawie: A. Dziewit-Meller, Damy, dziewuchy, dziewczyny. Historia w spódnicy, Kraków 2017
oraz www.culture.pl.

UWAGA! UTWORZONE WYRAZY
WSKAZUJĄCE NA NIEDOSTATEK JAKIEJŚ 

CECHY SĄ TYPOWE DLA JĘZYKA 
POTOCZNEGO.
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rząt. Ponad trzydzieści lat ...................3. Nie każdy był gotów przyjechać w odwiedziny 

do Simony – gdy w domu gasło światło po pokoju ciągle coś latało, dreptało, tupało: 

polne myszy, domowe szczury albo popielice. Na podłodze w sypialni leżała wielka 

locha o imieniu Żabka, a fotel okupowała sowa. ...................4, który podobno okropnie 

terroryzował okolicę i kradł co popadnie po okolicznych zagrodach. Potem do me-

nażerii dołączyły jeszcze czarny bocian, jamniczka, łosie-bliźniaki nazwane Pepsi 

i Cola, szczury Alfa, Omega i Kanalia, ryś, świerszcze i nietoperze, a na końcu pawie. 

No i przede wszystkim sarny, ...................5. Została przecież panią profesor. Ale wszyscy 

kochali Simonę przede wszystkim za to, co opowiadała o przyrodzie – ...................6, była 

po prostu najciekawszą panią od przyrody w Polsce. Ci, którzy ją znali, wiedzieli, że 

dla niej nawet życie natrętnych os i komarów jest tak ciekawe, że zasługuje na przy-

bliżenie i wyjaśnienie. O zwierzęta walczyła zajadle. ...................7, który wydając dźwięki, 

ostrzegał dzikie zwierzęta przed przejazdami pociągów. 

Byłą wyjątkową osobą, w pracy naukowej zajmowała się między innymi badaniem 

zachowań zwierząt. ...................8. Słynęła z bezkompromisowych poglądów, wrażliwości na 

los zwierząt i działań na rzecz ochrony przyrody, zwłaszcza Puszczy Białowieskiej. 

0. chociaż urodziła się w Krakowie w rodzinie słynnych malarzy Kossaków,

A. Do kompanii należał też kruk Korasek,

B. który latał za nią do szkoły i siadał na parapecie, czekając na jej wyjście

C. bo to właśnie nimi Simona zajmowała się naukowo.

D. By ratować ich życie, wymyśliła nawet specjalny odstraszacz,

E. Rodzice niespecjalnie się nią interesowali, bardzo chcieli mieć syna,

F. Sama nazywała siebie zoopsychologiem.

G. pisała książki i opowiadania, prowadziła audycje radiowe o życiu dzikich zwierząt,

H. żyła w drewnianej leśniczówce pośrodku Puszczy Białowieskiej, bez wody i prądu.

VIII. Wyszukaj w internecie informacje, jakie miejsca i zabytki z twojego 
kraju znajdują się na liście Światowego Dziedzictwa UNESCO (kulturowe 
i przyrodnicze). Sprawdź, co to oznacza w praktyce dla obiektów wpisanych 
na listę, co można z nimi robić, czego nie wolno. 
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I. Obejrzyj obrazki i przeczytaj tekst, a następnie odpowiedz na pytania.

Pawło: Jak myślisz, co będziemy robić?

Maksym: Poczęstują nas ciastkami i może potańczymy? Przecież jest karnawał! Jaki 

masz prezent dla Julii?

Pawło: Kolorowe bransoletki. Znalazłem na aukcji internetowej. Myślę, że się Julka 

ucieszy! Hmm, ale bym zjadł te wszystkie pyszności… Może pogramy w gry planszo-

we? Albo będziemy dekorować torty? A ty co masz dla niej?

LEKCJA 24
Cukiernia „Pod Różą”

Maksym wraz z całą klasą zostali zaproszeni do cukierni na urodziny kole-
żanki z klasy, Julii. Dzieci zbierają się przy stolikach w małej, ale znanej ze 

swych wypieków cukierni.

WYPIEKI, LODY ŚMIETANKOWE, TŁUMNIE, 
ZAŁOŻYCIEL, OKOLICZNOŚCIOWY, 

BIEŻĄCY, DOZOWNIK, NADGARSTEK, KCIUK, 
OPUSZKI PALCÓW, GRZBIET, SIEDLISKO, 

DROBNOUSTROJE

Przepis na sukces

Mieszkańcy Lwowa 

tłumnie przychodzą tu 

po ciastka: kremówki, 

ptysie, pączki, bajader-

ki i eklerki, napoleonki; 

ciasta: drożdżowe, szar-

lotki, serniki, makowce; 

a także po ciasteczka 

kruche i francuskie 

oraz na najlepsze lody 

śmietankowe. W cu-

kierni można zamawiać 

torty okolicznościowe: 

na wesela, urodziny 

i komunie. Wywiadu 

udzieliła nam wnucz-

ka założyciela Adama 

Mielnika, pani Anna 

Kowalczuk. 
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Maksym: Kupiłem z mamą dla Julii książkę kucharską z przepisami kuchni polskiej, 

bo wiem, że lubi gotować.

Pawło: Ciiii, coś mówi ta starsza pani…

Pani: Witam wszystkich w naszej cukierni! Cukiernię założył mój dziadek ponad 60 

lat temu. Moja wnuczka zaprosiła was tutaj, bo chciałaby pokazać, jaka magia dzieje 

się na naszym zapleczu. Zobaczymy, jak sprawić, żeby ciasto drożdżowe pięknie ro-

sło i jak zrobić idealne faworki. Jeśli macie ochotę się tego nauczyć, to zapraszam 

do kuchni. Proszę najpierw uważnie przeczytać instrukcję mycia rąk i zastosować 

się do niej.

Pani: Gotowe? To możemy zaczynać! Najpierw oprowadzę was po kuchni i pokażę 

sprzęty, których dzisiaj będziemy używać.

MYCIE RĄK WEDŁUG WHO (ŚWIATOWEJ ORGANIZACJI ZDROWIA)

Opłucz ręce pod bieżącą 

wodą.

Nabierz odpowiednią ilość 

mydła z dozownika.

Myj dokładnie ręce, ocierając 

je o siebie przestrzenie 

między palcami.

Kciuki. Wewnętrzną i grzbietową 

stronę dłoni.

 Opuszki i nadgarstki.

Rób tak przez pół minuty. Do wytarcia użyj 

papierowego ręcznika.

Nie używaj suszarki do rąk 

– jest siedliskiem wielu 

drobnoustrojów.

1. Jak nazywa się babcia Julki?

2. Czy cukiernia „Pod Różą” cieszy się popularnością?

3. Czy ptyś i napoleonka to nazwy ciast?

4. Jakie znasz ciasta i ciasteczka?

5. Jak Maksym i Pawło wyobrażają sobie imprezę urodzinową koleżanki?

6. Gdzie Pawło kupił prezent koleżance?

7. Jakie są wytyczne Światowej Organizacji Zdrowia w kwestii mycia rąk?

8. Kim dla Julii był Adam Mielnik?

9. Co będą robili goście cukierni?

10. Czy będą używać czarów?
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II. Podpisz rysunki wyrazami z ramki. Do czego służą te przedmioty? Użyj 
poniższych czasowników.

mikser (robot kuchenny), blender, foremki, szpryca, łyżka cedzakowa, łyżka wazo-

wa, wałek do ciasta, radełko, stolnica, piekarnik, kuchenka, garnek, blacha, kosz na 

śmieci.

nakładanie, serwowanie, wykrawanie, nadziewanie, wałkowanie, pieczenie, podgrze-

wanie, segregowanie, odcedzanie, duszenie, gotowanie, miksowanie, zabezpieczanie, 

wyrzucanie, ubijanie, mieszanie

mikser (robot kuchenny) – 

do mieszania, do miksowania 

koktajli, do krojenia, do 

siekania, do ubijania kremu
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III. Wysłuchaj wywiadu, którego udzieliła w radiu mistrzyni cukiernictwa 
Anna Kowalczuk i zdecyduj, czy zdanie jest prawdziwe (P) czy fałszywe (F).

P F

0. Niemal każdy Polak prosi żonę o usmażenie pączków. 

1. Anna Kowalczuk ma słodką krew.

2. Anna Kowalczuk założyła cukiernię „Pod Różą”.

3. Starożytni Rzymianie jadali pączki.

4. Starożytni świętowali nadejście wiosny.

5. Dawniej pączki faszerowano mięsem.

6. Tłusty czwartek rozpoczyna Wielkanoc.

7. W cukierni można kupić w tłusty czwartek 30 pączków na osobę.

8. Największym powodzeniem cieszą się pączki z kruchą skórką.

9. Klienci lubią pączki o wyrafinowanych smakach.

10. Pracownicy cukierni mogą jeść pączki w trakcie pracy.

11. Słowo „chrust” po francusku oznacza wstążeczkę.

12. Faworki być może zostały wynalezione przypadkiem w Poznaniu.

13. Do faworków dodajemy cukier.

14. Chrust to specjał słowiański.

IV. Uzupełnij zdania wyrazami wyrazami z ramki.

bieżąco, ruchomym, pączków, starożytni, lamusa, cedzakową, wałkiem, nadziewano, 

żywa, wrze, imię 

0. Powiedział Bartek, że dziś tłusty czwartek, a Bartkowa uwierzyła, dobrych pączków 

nasmażyła.

1. ........................................... nie świętowali kończącego się karnawału, lecz nadejście wiosny.

2. Pączek był wyrobem z ciasta chlebowego, ........................................... go boczkiem, kiełbasą albo 

skwarkami. 

3. Tłusty czwartek jest świętem ........................................... i zależy od tego, w jaki dzień wypad-

nie Wielkanoc. 

4. Dziś mamy tłusty czwartek, więc praca w cukierni ........................................... . 

5. Tradycja tłustego czwartku jest wciąż ........................................... bo ludzie chętnie kupują 

i jedzą pączki.

6. Ciasto drożdżowe jest wyrabiane na ..........................................., nie może za długo leżeć na 

stolnicy.

7. Czy tradycja jedzenia pączków jest wciąż aktualna, czy jednak odchodzi do 

...........................................? 

8. Faworki, chrust, chruściki, kreple… Jeden z najsłynniejszych przysmaków pochła-

nianych w tłusty czwartek niejedno ma ........................................... .

9. Ciasto na faworki trzeba porządnie stłuc ..........................................., tak, żeby pojawiły się 

pęcherzyki powietrza. 

10. Rumiany chrust wyławiamy z garnka łyżką ........................................... .
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V. Uzupełnij zdania odpowiednimi formami wyrazów w nawiasach. Użyj 
liczby mnogiej. 

0. Lubię tę piekarnię, bo ma zawsze świeże wypieki. (świeży wypiek)

1. Kiedy byłem mały, nie lubiłem ............................................................... . (kruchy faworek)

2. ..............................................................., niestety, często się psują. (sprzęt domowy)

3. Cukiernia przyjmuje zamówienia na ............................................................... . (tort okolicznościowy)

4. W ............................................................... produkcja odbywa się na zapleczu kuchennym. (zakład 

cukierniczy)

5. Zjadłabym coś słodkiego! Idę do cukierni „..................................................... i ......................................................” . 

(ciastko i ciasteczko)

6. W każdej profesjonalnej kuchni powinny być ............................................................... . (ręcznik 

papierowy)

7. ............................................................... służą do nalewania zupy. (łyżka wazowa)

8. Żeby zrobić pierniczki, potrzebujesz ............................................................... . (metalowa foremka)

9. ............................................................... to podstawowe narzędzia pracy kucharza. (ostry nóż)

10. Kiedy zawsze dokładnie myjesz ręce, nie musisz przejmować się ........................................... . 

(drobnoustrój)

VI. Porozmawiaj z koleżankami i kolegami o gotowaniu. Pochwal się swoimi 
sukcesami w kuchni. Czy udało ci się coś samodzielnie ugotować, upiec lub 
usmażyć? Czy danie było smaczne? Czy spodobało ci się gotowanie?

VII. Wyobraź sobie, że jesteś właścicielem kawiarni. Stwórz projekt gra-
ficzny krótkiego menu. Zaproponuj w nim coś pysznego do jedzenia i picia. 
Bądź kreatywny!

VIII. Zapytaj babcię albo mamę o najlepszy przepis na danie na Maslenicę 
albo tłusty czwartek. Nie zapomnij o tym, żeby wymienić wszystkie sprzę-
ty kuchenne, które są potrzebne do przygotowania potrawy. Zapisz ten 
przepis w zeszycie.
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I. Przeczytaj wiadomość Marianny do Anastazji. Zdecyduj, czy zdanie jest 
prawdziwe (P), fałszywe (F), czy w tekście brakuje informacji na dany temat 
(BI). 

Kochana Nastko!

Pięknie dziękujemy w imieniu swoim i naszego malutkiego synka za życzenia 

i prezent. Bardzo żałujemy, że nie mogliście być z nami tego uroczystego dnia, ale 

rozumiem, że te 400 km, które nas dzielą, to najmniejsza przeszkoda do obejścia.

Fryderyk spisał się dzielnie, przez większość czasu smacznie spał, a w trakcie 

uroczystości chrztu z zainteresowaniem rozglądał się wokół po wnętrzu kościo-

ła. Widać rośnie nam uważny obserwator. 

Po chrzcie tradycyjnie był obiad, który zorganizowaliśmy w naszej ulubionej 

restauracji w starym dworku pod miastem. Nie był przesadnie wystawny, ale 

goście stwierdzili, że objedli się za wszystkie czasy. Później poszliśmy na spacer. 

Dworek jest otoczony dużym parkiem, świeże powietrze i chłód zacienionych 

alejek bardzo nas ożywiły. Wyobraź sobie, że w tym czasie Frycuś spał, obudził 

się na posiłek, trochę pogaworzył, pouśmiechał się i znowu zasnął. Wszyscy byli 

nim oczarowani, naprawdę zachowywał się wyjątkowo spokojnie. Żartowaliśmy, 

że pod tym względem na szczęście zupełnie nie jest podobny do swojego ojca 

chrzestnego, Marka, który był bardzo wymagającym dzieckiem. Przez pierwszy 

rok jego życia Ewa nie przespała bez pobudki ani jednej nocy, bo Marek zwykle 

budził się co dwie godziny i krzyczał wniebogłosy. Po tym pierwszym roku kon-

dycja Ewy była w opłakanym stanie. Dlatego cieszę się bardzo, że poznałam mo-

jego przyrodniego brata, kiedy był starszy i raczej już trudno go było dobudzić :)

LEKCJA 25
Imię po dziadku, a charakter po …?

Marianna opisuje mamie, jak się udała uroczystość chrztu jej syna, Fryderyka. 

SPISAĆ SIĘ, WYRAZISTY, POGAWORZYĆ, 
WYRZECZENIE, DOSTOJNY, OKOLICZNOŚCIOWY, 

OCZAROWAĆ + B. (KOGO? CO?), OPŁAKANY, 
OBJEŚĆ SIĘ, DOBUDZIĆ + B. (KOGO?), 

OBDAROWAĆ + B. (KOGO? CO?) + N. (CZYM?), 
WYSTAWNY



LEKCJA 25

136

Pytasz, dlaczego daliśmy małemu na imię Fryderyk, skoro to takie stare imię. 

W Polsce ostatnio jest coraz bardziej popularne, ale dla Łukasza to sprawa pa-

mięci – tak miał na imię jego ukochany dziadek, który zmarł, kiedy on był nasto-

latkiem. Dziadek nauczył go wielu umiejętności: gry w szachy, majsterkowania, 

rozpoznawania grzybów i śladów zwierząt, orientacji w terenie bez kompasu. 

Objechał też z nim wszystkie parki narodowe w Polsce, opowiedział mnóstwo 

ciekawych historii i legend. Dziadek był niezwykle oczytany, chociaż pochodził 

z biednej rodziny i zdobycie wykształcenie kosztowało go wiele wyrzeczeń. A dla 

mnie to wyjątkowe, dostojne i piękne imię.

Nasz Frycuś otrzymał dużo pięknych pamiątek, dziadkowie obdarowali go bardzo 

hojnie – od rodziców Łukasza dostał fantastyczną kolekcję dwudziestu czterech 

tomów baśni i legend świata, a od moich – okolicznościową monetę. 

To był naprawdę wyjątkowy dzień – Fryderyk otrzymał chrzest, członkowie 

dwóch rodzin spotkali się i byli razem. I nawet pogoda zapisała się w naszej 

pamięci, bo od rana nad miastem zbierały się ciemne chmury, ale ostatecznie 

burza nas ominęła, spadł tylko niewielki deszcz, a potem na niebie pojawiła się 

wyrazista tęcza. 

Kochana, przesyłam kilka zdjęć, żebyś miała chociaż niewielkie wyobrażenie 

tego dnia. 

Czekam na wieści od Ciebie, mam nadzieję, że u Was, chociaż dużo się dzieje, to 

wszystko w porządku.

Uściski dla Bohdana i dzieciaków!

Całuję –

Marianna

P F BI

0. Marianna i Anastazja nie mogły się spotkać z powodu wypadku 

babci Marii.



1. Syn Marianny był niespokojny w czasie uroczystości.

2. Na obiedzie było za dużo potraw.

3. Jako małe dziecko Marek potrzebował dużo uwagi.

4. Ewa nie jest biologiczną matką Marianny.

5. Rok bez regularnego snu dobrze wpłynął na zdrowie Ewy.

6. Łukasz odwiedził wszystkie parki narodowe z całą rodziną. 

7. Fryderyk dostał niewiele prezentów. 

8. Tego dnia burza przeszła obok miasta. 
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II. Połącz wyrazy w pary.

0. dziękować A. za życzenia

1. otrzymać B. śmierć

2. rozglądać się C. słodyczami

3. obchodzić D. chrzest

4. objeść się E. na widok znajomego 

5. ożywić się F. wyobrażenie

6. opłakiwać G. uśmiechem 

7. objechać H. święto 

8. obdarować I. wiele zakątków 

9. zapisać się J. wokoło

10. mieć K. na trwałe w pamięci 

0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

A.

III. Połącz rozsypane wyrazy z nazwami uroczystości.

CHRZEST

IMIENINY

OBRĄCZKA

CHRZCIELNICA

STYPA

WIENIEC

SUKNIA
BUKIET

TRUMNA

WESELE

NEKROLOG

IMPREZA
ŚWIADEK

MATKA 
CHRZESTNA PAN 

MŁODY

SOLENIZANT

JUBILACI

NIEBOSZCZYK

TORT

POGRZEB

URODZINY

ROCZNICA 
ŚLUBU

CHLEB 
I SÓL

MŁODA 
PARA

PRZYSIĘGA

ŻYCZENIA

KIR

WELON

PIERWSZY 
TANIEC

KONDOLENCJE

KONSOLACJA

GRÓB

PRZYJĘCIE

ZMARŁY

PANNA
MŁODA

TOAST

KARTKA
Z ŻYCZENIAMI

JUBILAT

OJCIEC 
CHRZESTNY

ŚLUB
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IV. Uzupełnij tekstyI wyrazami z ramek w odpowiedniej formie. 

1. Prezent na chrzest – cztery nietypowe propozycje

prezent, pamiątka, dziecko

Biżuteria, dewocjonalia, pieniądze – od razu myślisz o nich, gdy zastanawiasz się nad 

prezentem0 na chrzest. A może wolisz coś bardziej oryginalnego, co będzie .............................1 , 

a jednocześnie posłuży .............................2, gdy wkroczy w dorosłość?

suma, aspekt, materialny, polisa, zakup

Co kupić na chrzest? Niekoniecznie musi to być coś .............................3. Każdy z nas chce, by 

niemowlę czekała jak najlepsza przyszłość. Pieniądze jej nie zapewnią, ale mogą 

pomóc w pójściu na studia, .............................4 mieszkania lub innym ważnym dla młodego 

człowieka .............................5 życia. Wielu rodziców i dziadków decyduje się na wykupienie 

.............................6 na życie. Wpłacając co miesiąc stosunkowo niewielkie kwoty, po 18 la-

tach uzbieracie całkiem pokaźną .............................7, która na pewno przyda się młodemu 

człowiekowi.

fotograf, pamięć, minka, chrzest, niemowlę

Prezentem na chrzest, który na zawsze pozostanie w .............................8 dzieci i rodziców, 

jest sesja zdjęciowa. Może zostać zrealizowana w dniu .............................9, ale też później. 

Pozwoli w piękny sposób utrwalić niemowlę w pierwszych miesiącach życia wraz 

z rodziną. Warto szukać .............................10, którzy specjalizują się w pracy z dziećmi. Ro-

bienie zdjęć .............................11 nie jest najprostszym zadaniem i wymaga odpowiedniego 

podejścia oraz umiejętności uchwycenia momentów, gdy dziecko przypadkiem zrobi 

zabawną .............................12 lub słodki grymas.

pasja, postać, podarunek, symbol, człowiek

Równie dobrze może to być drobiazg, który przetrwa lata i spodoba się również 

młodemu .............................13. Takim .............................14 będą monety kolekcjonerskie wypuszcza-

ne przez Mennicę Polską. Złota rybka, kominiarz lub koniczynka – możesz wybrać 

egzemplarz z jednym z .............................15 szczęścia lub serię monet przedstawiających 

.............................16 z najpopularniejszych filmów Disneya. To może być początek .............................17 

kolekcjonerskiej.

I Na podstawie: http://www.claudia.pl/prezent-na-chrzest
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dno, rzecz, szkatułka, skrzętnie 

Bransoletki ze szpitala, pierwsze fotografie, rysunki... Takie rzeczy rodzice zbierają 

i .............................18 przechowują. W sklepach wnętrzarskich lub internetowych poszukaj 

pięknej ............................19, która pomieści wszystkie te skarby. Jeśli będzie zamykana na 

kluczyk, wywoła to poczucie wyjątkowości .............................20 wkładanych do środka. Jako 

pierwszy na .............................21 pudełka może się pojawić srebrny smoczek lub grzechotka.

W języku polskim są czasowniki niedokonane, z których można za pomocą przyrost-

ków (prefiksów) utworzyć formy dokonane i jednocześnie zmienić ich znaczenie, 

np. pisać (niedokonany) – przepisać / dopisać / odpisać (dokonany).

Maksym przepisał notatki z lekcji od Toni, bo nie był w szkole.

Staszek szybko zapisał numer telefonu Marioli w notesie.

Olga zastanawiała się chwilę, po czym dopisała u dołu listu jeszcze jedno zdanie. 

Przedrostki o-, ob- oznaczają:

1. działanie dookoła przedmiotu czy obiektu – ogrodzić płotem (+N.), otoczyć fosą / opie-

ką (+N.), obkleić plakatami (+N.); Tonia obkleiła plakatami ze zdjęciem zaginionego kota całą 

okolicę.

2. ruch dookoła przedmiotu – obejść las (+B.), objechać kraj, region (+B.), opłynąć wyspę 

(+B.), 

3. ruch w dół – osunąć, opaść; Jesienią liście opadają z drzew.

4. spowodowanie maksymalnie złych skutków, stratę materialną - objeść kogoś / się 

(+B.), ograć kogoś (+B.); Maksym objadł się słodyczy i dlatego bardzo bolał go brzuch. 

5. oddzielenie jednej rzeczy od drugiej – oberwać jabłka z drzewa, obciąć włosy; Późną 

jesienią dziadek oberwał ostatnie owoce ze starej jabłoni.

6. kompletne, wyczerpujące wykonanie czynności – opracować temat, omówić zagadnie-

nie, obmyślić plan, opisać osobę, obdarować kogoś, okłamać kogoś.

Przedrostek ob- zwykle łączymy z odpowiednimi czasownikami, które zaczynają 

się grupą spółgłoskową.

V. Wybierz czasowniki, które łączą się z prefiksem o- / ob-, w razie wątpli-
wości sprawdź w słowniku. 

CZYTAĆ

PIĆ

LIZAĆ

SMAKOWAĆ

WĄCHAĆ
DOTYKAĆ

WSKAZAĆ

KREŚLIĆ

ĆWICZYĆ

SPRZĄTAĆ RYSOWAĆ PUŚCIĆ

ŻENIĆ SIĘ

PLANOWAĆ ROZWAŻAĆ

POWIEDZIEĆ
ŻYCZYĆ

MÓWIĆ
CHODZIĆ

PŁYNĄĆ

JECHAĆ IŚĆ
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VI. Uzupełnij zdania wyrazami w odpowiedniej formie. 

VII. Do niektórych czasowników można dodać zarówno przedrostek o-, 
jak i ob-, otrzymujemy wtedy dwa nowe wyrazy. Połącz czasownik z od-
powiednią definicją.

0. omówić A. wypowiedzieć opinię na jakiś temat, w całości przedstawić jakieś 

zagadnienie

1. obmówić B. 1. przejrzeć coś dokładnie, szukając czegoś;

2. sprawdzić czy ktoś nie ma przy sobie czegoś niedozwolonego 

lub podejrzanego

2. otoczyć C. celowo powiedzieć komuś nieprawdę, wprowadzić w błąd;

3. obtoczyć D. celowo powiedzieć o kimś coś złego lub złośliwego

4. oszukać E. obracając jakiś przedmiot w sypkiej substancji, spowodować 

jej przylgnięcie do niego

5. obszukać F. 1. ogarnąć coś ze wszystkich stron lub dookoła;

2. obdarzyć kogoś jakimś uczuciem;

3. obstąpić kogoś lub coś

0. 1. 2. 3. 4. 5.

A.

VIII. Wybierz odpowiednie wyrazy z podanych w nawiasach.

Jan Twardowski, ksiądz, najpopularniejszy polski poeta (wyznaniowy, duchowy, 

religijny)0, prozaik, urodził się, 1 czerwca 1915 roku w Warszawie, a zmarł 18 stycz-

nia 2006. 

Ksiądz-poeta całe swe życie był (związany, połączony, zmieszany)1 z Warszawą. 

Uczył się w gimnazjum im. Tadeusza Czackiego w klasie matematyczno-przyrod-

niczej. Jako osiemnastolatek (zaczął, debiutował, startował)2 na łamach międzysz-

kolnego czasopisma „Kuźnia Młodych”, a po maturze wybrał polonistykę na Uni-

wersytecie Warszawskim. W czasie wojny brał udział w działalności (tajemniczej, 

ukrytej, konspiracyjnej)3, a podczas Powstania Warszawskiego przyłączył się do 

oddziałów Armii Krajowej. W 1945 roku wstąpił do seminarium duchownego i trzy 

lata później przyjął święcenia (kapłańskie, księżowskie, wielkanocne)4. 

Ksiądz katecheta pracował z dziećmi upośledzonymi i z domów dziecka. Duża część 

życia księdza Twardowskiego związana była z kościołem Wizytek w Warszawie, 

gdzie ponad pięćdziesiąt lat pełnił (funkcję, stanowisko, zadanie)5 rektora. Tam 

też za wysokim klasztornym, murem mieszkał w drewnianym domku na „kurzej 

stopie”, z ogródkiem, w centrum stolicy. Mieszkał bardzo (tanio, skromnie, wy-
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kwintnie)6: szpitalne, metalowe łóżko, dwa szare koce, poduszka i prześcieradło, 

niewielki sekretarzyk, szafa, na ścianach kilka obrazów i starych fotografii oraz 

(niezliczona, nieliczna, policzalna)7 ilość książek na podłodze. I jeszcze rzeźbiony 

klęcznik, na nim brewiarz. Skromnie, a jednak bogato, bo jego mieszkanie odwie-

dzało wielu gości, a arcybogaty był jego (środkowy, domowy, wewnętrzny)8 świat: 

duchowy, świat poezji, ukazujący relację z Bogiem, relacje z ludźmi, świat przyro-

dy, będący w całości dziełem Stwórcy. Jego (książka, twórczość, relacja)9 powsta-

wała wieczorami bądź w nocy, kiedy ksiądz Jan choć na chwilę mógł zapomnieć 

o kapłańskich obowiązkach.

Dziś możemy przysiąść obok księdza Twardowskiego na jednej z ławek na skwe-

rze jego (imienia, nazwy, pseudonimu)10 u zbiegu ulic Karowej i Krakowskiego 

Przedmieścia. Siedzi tam zadumany, z książką na kolanach. A w kościele Wizytek 

znajduje się niezwykłe epitafium ks. Jana Twardowskiego w formie klęcznika 

z wyrytym jego ostatnim wierszem napisanym przed śmiercią w szpitalu oraz 

małą biedronką. Bo ksiądz Twardowski był też Księdzem Janem od Biedronek. 

IX. Pomyślcie o ludziach, którzy wychowali się w innej kulturze niż 
chrześcijańska i europejska, wyznają inne religie, inaczej nazywają 
swojego Boga. A może też wierzą w kilku bogów? Jak myślisz, czy 
mają inne wartości? Czy dla nich nie jest ważne życie w pokoju, 
zdrowiu, miłości i braterstwie? Czy znasz kodeksy postępowania, 
mówiące o tym, jakimi zasadami powinni się kierować ludzie? 

X. W grupach opracujcie i zapiszcie 7 zasad, którymi powinien kierować 
się każdy człowiek, niezależnie od tego, czy jest wierzący, czy niewie-
rzący. Zaprezentujcie swoje listy i porównajcie je ze sobą.
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I. Posłuchaj nagrania i zaznacz wszystkie prawdziwe zdania.

X Bałak znali wszyscy mieszkańcy Lwowa.

 W gwarze lwowskiej można powiedzieć więcej za pomocą krótkich fraz niż dłu-

gich wyjaśnień.

 Powiedzenie: „Już te czasy minęli, kiedy na cytadeli kwitnęli moreli” opisuje, jak 

dawniej wyglądała ta budowla. 

 Nazwa owocu pojawia się tylko w jednym bałakowym powiedzeniu. 

 Powiedzenie: „Dziś żyjesz, kawę pijesz, a jutro w grobie gnijesz” oznacza, że życie 

jest krótkie i kruche.

 Gwara lwowska wykorzystywała wyrazy z języka ukraińskiego.

 Autor wiersza uważa, że za pomocą gwary można łatwo wyrazić, co się czuje.

II. Przeczytaj tekstI, a następnie dokończ zdania.

Najwięksi patrioci Lwowa

Baciarzy* to najbardziej charakterystyczna „wiara” (grupa) spośród mieszkańców 

Lwowa, zarazem najpopularniejsza przedwojenna miejska subkultura, która miała 

swoją gwarę, ubiór i kodeks moralny. Najwięcej baciarów można było znaleźć w dziel-

nicach Łyczaków i Kleparów. Najprawdopodobniej nazwa pochodzi od węgierskiego 

słowa „betyar”, czyli włóczęga, awanturnik i chuligan. Nazwa pojawiła się już za cza-

sów austriackich, gdy nastąpiło małe przemieszanie ludności w granicach imperium, 

a we Lwowie pojawili się policjanci z Węgier. Lwowska subkultura baciarów istniała 

I Na podstawie: http://www.kresy.com/artykuly/batiarzy.php
http://www.duszki.pl/kgal/artykuly/2008_05_17/batiary.html
http://blog.surgepolonia.pl/2015/10/batiarzy-bohaterskie-lobuzy-ze-lwowa/

LEKCJA 26
„Ręka, noga, mózg na ścianie”, czyli kilka słów 

o miejskiej gwarze
Dziadek Wiktor opowiada Maksowi i Staszkowi o czasach swojej młodości. 

Chłopcy stwierdzają, że subkultury to wcale nie takie nowe zjawisko…

AWANTURNIK, BIJATYKA, CHULIGAN, 
HONOROWY, NIEZŁOMNY, SUBKULTURA, SZYNK, 

TANCBUDA, WŁÓCZĘGA, KODEKS MORALNY, 
ODMAWIAĆ / ODMÓWIĆ + C. (KOMU? CZEMU?) + D. 

(CZEGO?), OTACZAĆ KULTEM + B. (KOGO? CO?)
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wcześniej, ale dopiero w XIX wieku ją 

nazwano. Utarło się, że lwowski baciar 

to lekkoduch, osoba lubiąca żartować, 

której nie są też obce bójki, awantury 

i ciekawe historie miłosne. Większą 

część baciarów stanowili mieszkańcy 

przedmieść, synowie rzemieślników, 

rzeźników czy piekarzy. Spotykali się 

w otwieranych przez miejscowych bro-

warników knajpach, szynkach i tan-

cbudach, gdzie odbywały się zabawy. 

W niedziele i święta bywali na festy-

nach, huśtawkach, weselach, karuzelach 

i w lunaparkach. Żarty były nieodłącz-

nym elementem każdej imprezy, ale 

trafiały się także bijatyki między in-

nymi z powodu dziewczyn.

 

Kodeks honorowy i humor baciarów

W swoich oczach baciarzy byli nie-

ustraszonymi „chojrakami” i „kozaka-

mi”**, którzy nie bali się nikogo i niczego. Otaczali kultem swoją osobistą wolność. 

Byli odważni, silni i niezłomni jak lwy – symbol Lwowa. Mieli wspaniałe poczucie 

humoru i zawsze dobre samopoczucie. Twierdzili, że pieniądze szczęścia i miłości nie 

dają, a najbardziej drogocenna dla baciara jest wolność, oddana ukochana i przyjaźń, 

dlatego w grupie „trzymali sztamę” ze sobą na śmierć i życie. Baciar zawsze był go-

tów pomóc słabszej osobie, nigdy nie podniósł ręki na swojego krewnego, a za swoje 

miasto Lwów mógł oddać nawet życie.

Swoje „binie” (dziewczyny) traktowali wyjątkowo — nigdy nie odmawiali im to-

warzystwa, jednak wstęp do ich męskich grup był kobietom zakazany. Każdy baciar 

musiał być „lowelasem” - z im większą liczbą kobiet baciar pokazał się w mieście, 

tym był bardziej honorowy.

Wyróżniali się też ubiorem. Szanujący się baciar nosił „klawy ancug” (marynarka), 

na głowie „kaszkietku” (kaszkiet), a na nogach „meszty” (buty).

0. Baciarzy, przedwojenna subkultura Lwowa, wyróżniali się nie tylko kodeksem po-

stępowania i ubiorem, lecz także własną gwarą, czyli bałakiem. 

1. Nazwa grupy pochodzi od węgierskiego wyrazu „baciar” i ma związek z … . 

2. Baciarami byli zwykle …. . 

3. Byli oni znani ze swojego poczucia humoru i chęci do …. . 

4. W niedziele i święta zwykle … . 

5. Można ich porównywać do symbolu miasta, lwa, ponieważ … . 

6. Największe wartości dla baciara to: … . 

7. Baciar równie mocno jak swoją ukochaną i przyjaciół, kochał też … . 
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III. Uzupełnij tekst wyrazami z ramki.

przeplatały się, brakuje, przekręcali, opublikowano, prowadzili, wyrażali, zagościł, 

przeciągając, posługiwali się, przeniesiono, opisując

„Tak kocham swój Lwów, że brakuje0 mi słów”

Za pomocą takich prostych słów baciarzy .......................................1 swoją miłość do miasta, 

w którym od dawna .......................................2 kultury Ukraińców, Polaków, Niemców, Węgrów, 

Austriaków i Żydów. Baciarzy komponowali nawet piosenki o Lwowie, .......................................3 

go z poetyckim rozmachem. Można w nich znaleźć wiele szczegółów z życia mia-

sta, takich jak nazwy knajp, imiona baciarów i lwowskie przemyślenia. Wielona-

rodowy rodowód miał także język, którym .......................................4 baciarzy – był to zlepek 

zlwowszczonych słów pochodzenia łacińskiego, greckiego, niemieckiego, ukraiń-

skiego, tureckiego, rumuńskiego i węgierskiego. Baciarzy po swojemu zmieniali 

znaczenia słów i je .......................................5, dodatkowo wymawiając je nosowo i śpiewnie 

.......................................6 samogłoski.

Szczepku i Tońku

Na przełomie XIX i XX wieku na łamach czasopism satyrycznych „Pocengiel” („Wy-

krywacz”) i „Heca” („Żart”) po raz pierwszy .......................................7 gwarą baciarską przygody 

lwowskich urwisów ulicznych. W latach 30. XX wieku, za sprawą Wiktora Budzyńskie-

go i jego cyklicznej audycji radiowej „Wesołej Lwowskiej Fali”, bałak .......................................8 

w domach całej Polski. Gwiazdami audycji byli Tońku i Szczepku (Henryk Vogelfa-

enger i Kazimierz Wajda), którzy .......................................9 wesołe dialogi we lwowskiej gwarze. 

Ich przygody .......................................10 później na ekrany kin. Byli słynni w całej Polsce.
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IV. Przeczytaj jeszcze raz teksty o baciarach w poprzednich ćwiczeniach, 
a następnie zdecyduj, co oznaczają gwarowe wyrazy i wyrażenia.

0. kozak – osoba przesadnie odważna

1. chojrak – ..........................................................

2. binia – ..........................................................

3. wybałakać – ..........................................................

4. wiara – ..........................................................

5. trzymać sztamę – ..........................................................

6. ancug – ..........................................................

7. lowelas – ..........................................................

V. Posłuchaj wypowiedzi o gwarach i spróbuj wynotować wszystkie 
wyrazy i ich gwarowe warianty, o których jest mowa. 

https://www.youtube.com/watch?v=34TM9Di0MJ0

VI. Posłuchaj wypowiedzi z ćw. IV jeszcze raz i posługując się słow-
nikiem, napisz definicję wyrazu „gwara”. 

Gwara to...

VII. Wybierz kilka wyrazów (np. nazywających przedmioty codzien-
nego użytku, nazwy warzyw, owoców lub kwiatów, ubrań) i spróbuj 
dowiedzieć się, czy twoi dziadkowie, inne starsze osoby w rodzinie 
czy w sąsiedztwie, nazywają je tak samo. 

Jeśli masz rodzinę w Polsce, zapytaj ro-

dziców, gdzie mieszkają jej członkowie, 

a potem sprawdź w encyklopedii albo 

w internecie, czym charakteryzuje się 

gwara tego regionu. 

VIII. Razem z koleżankami i kolegami zastanówcie się, czy są inne grupy 
w społeczeństwie, w których obowiązuje jakiś specjalny kodeks postępo-
wania, wyjątkowo cenione wartości? 

A może ty ze swoimi przyjaciółmi czy koleżankami i kolegami z polskiej szkoły sta-

rasz się przestrzegać jakichś konkretnych zasad (np. wobec osób starszych)?

Spiszcie te zasady w punktach.

CZY WIESZ, ŻE…
KIEDYKOLWIEK CHCIANO POWIEDZIEĆ, ŻE COŚ 

SIĘ KOMUŚ PODOBA I WZBUDZA APROBATĘ, 
W BAŁAKU KRÓTKO MÓWIONO „CYMES PIKIES”. 

NA PYTANIE, CZY POGODA JEST ŁADNA, CZY 
FILM BYŁ INTERESUJĄCY, CZY PIEROGI SMACZNE 

ODPOWIADANO W TEN WŁAŚNIE SPOSÓB, 
WYRAŻAJĄC POCHWAŁĘ I ZACHWYT.
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I. Przeczytaj tekstI. Wstaw brakujące fragmenty z podanych poniżej.

Pan Paweł: Witajcie na obchodach Dnia Ziemi! Z tej okazji w naszej szkole przygoto-

waliśmy wiele interesujących pokazów, wykładów i warsztatów. Zaczniemy od zajęć 

w naszej klasie, a potem przejdziemy do innych sal. Mam nadzieję, że C 0 w zakresie 

ochrony środowiska, Lestera Browna: Nie odziedziczyliśmy Ziemi po naszych przodkach. 

Pożyczyliśmy ją tylko od naszych dzieci. Jak rozumiecie te słowa? Maks?

Maksym: Myślę, że chodzi o to, że dbamy o Ziemię, o ekologię, nie dla siebie, ale dla 

naszych dzieci…

Julia: No co ty, Maks, nie chodzi dosłownie o nasze dzieci, raczej o przyszłe pokolenia. 

To, co zrobimy z Ziemią teraz, .............1 z tonami opakowań, pieluchami, plastikowymi 

butelkami i reklamówkami.

Pan Paweł: No właśnie, jak myślicie, dlaczego ludzie zaczęli odczuwać potrzebę pa-

kowania rzeczy, które wcześniej nasze babcie kupowały bez żadnego opakowania?

Oleżko: Chodzi o szybkość robienia zakupów. Łatwo przyjść do sklepu samoobsługo-

wego, wziąć jakieś pudełko, włożyć do koszyka i pójść do kasy. To dużo wygodniejsze 

dla sprzedawców, dla supermarketów, bo .............2, jesteśmy społeczeństwem konsump-

cyjnym, chcemy, żeby wszystko było szybsze i łatwiejsze. Moja prababcia składała do 

szuflady papierowe opakowania po mące i cukrze, i używała ich ponownie, a ja z niej 

żartowałem. Teraz mi głupio.

Pan Paweł: Bardzo mądre słowa Ale dlaczego mamy się ograniczać i rezygnować z cze-

goś, co ułatwia nam życie?

Julia: Bo .............3 z wyrzuceniem śmieci. Znika tylko z naszego horyzontu. Recykling nie 

rozwiązuje problemów, jest mało skuteczny.

Pan Paweł: Dlaczego?

I Na podstawie: http://krytykapolityczna.pl/swiat/milion-plastikowych-butelek-na-minute/

LEKCJA 27
Co robimy naszej Planecie?

W szkole Maksyma trwają klasowe eliminacje do konkursu z okazji Dnia 
Ziemi. Uczniowie przygotowali różne prezentacje dotyczące problemów 

ekologicznych.

BIODEGRADOWALNY, SPOŁECZEŃSTWO 
KONSUMPCYJNE, EKSPLOATOWAĆ, 

KONSEKWENCJE, TWORZYWA SZTUCZNE, 
ROZKŁADAĆ SIĘ, NISZCZYĆ (CO?), 

JEDNORAZOWEGO / WIELOKROTNEGO UŻYTKU
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Wiktoria: Recyklingowi ulega niewiele odpadów. W przypadku plastiku jest to w Eu-

ropie około 25 procent, czyli do firm recyklingowych trafia jedna czwarta odpadów 

z tworzyw sztucznych, .............4. Na przykład podaje się, że w przypadku plastikowych 

butelek do firm recyklingowych na całym świecie wraca zaledwie dziewięć procent 

z nich i ............. 5! To straszne!

Pan Paweł: Czy wiecie, co dzieje się z resztą śmieci?

Misza: .............6. Te dwa sposoby gospodarowania dotyczą w Unii Europejskiej ponad 70 

proc. odpadów i bardzo niszczą środowisko!

Pan Paweł: Czy wiecie, jakie są inne konsekwencje nadmiernej produkcji śmieci? 

Oprócz tego, że już nie mamy gdzie ich przechowywać.

Mariola: Na przykład to, że .............7. Zwierzęta zjadają większe kawałki plastiku i blokują 

sobie układ pokarmowy, w wyniku czego umierają. Część plastiku rozpada się na tzw. 

mikrocząsteczki, które fauna morska myli z planktonem – w ten sposób dostają się 

do łańcucha pokarmowego, którego częścią jesteśmy też my, ludzie. Mikrocząsteczki 

znajdują się już niemal wszędzie – w soli, w wodzie, w atmosferze .............8.

Pan Paweł: Tylko czy robienie zakupów bez jednorazowych opakowań nie jest tylko 

dla mieszkańców dużych miast? Jak mają rozwiązać ten problem osoby mieszkające 

na wsi?

Maria: Najważniejsze to zawsze chodzić na zakupy z własną torbą i woreczkami 

płóciennymi, nie brać plastikowych torebek na pieczywo, owoce, warzywa. A kiedy 

zauważymy w sklepie, że jakieś rzeczy są bezsensownie pakowane, na przykład chleb 

w sklepie spożywczym, to ............9. I można też po prostu porozmawiać ze sprzedawcą.

Pan Paweł: A czy moglibyście sformułować wskazówki, jakie nawyki każdy i każda 

z nas może łatwo zmienić? .............10.

Jurij: Na pewno zacząłbym od noszenia w plecaku torby z materiału, która niemal nie 

zajmuje miejsca i nic nie waży – .............11. Druga rzecz to wielorazowa butelka na wodę 

– nie wspierajmy tak gigantycznej produkcji butelek 

plastikowych. Trzecim punktem jest branie woreczków 

wielorazowych, słoików i pudełek na zakupy na bazarze 

– na kasze, makarony, bakalie, ziarna, owoce i warzywa.

Pan Paweł: To świetne pomysły! Dziękuję wam za wspa-

niałą rozmowę, cieszę się, że się do niej przygotowaliście! 

Zróbmy teraz 5 minut przerwy, a po niej przyjdzie do 

nas pani ze stowarzyszenia ekologicznego, która opowie 

nam o rodzajach opakowań biodegradowalnych.

A. robimy to, co najgorsze dla przyrody: spalamy je i składujemy

B. ale jedynie część zostaje ponownie przetworzona, zazwyczaj tylko połowa. Na 

świecie – jeszcze mniej

C. przygotowaliście się do naszej rozmowy o opakowaniach i zerknęliście na polską stronę 

internetową stowarzyszenia „Zero Waste”? Chciałbym zacząć ten dzień od słów wybit-

nego amerykańskiego specjalisty

D. ważna jest komunikacja: powinniśmy powiedzieli sprzedawcy, że nie życzymy 

sobie tego. W społeczeństwie konsumpcyjnym każdy ma głos
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E. dzięki temu w krótkim czasie mogą zarobić dużo pieniędzy. Nikt nie musi odważać 

towaru i go pakować. Bo w ogóle żyjemy szybciej

F. więc plastik wraca do nas jak bumerang, trafiając nawet do naszych organizmów

G. na wypadek gdybyśmy zdecydowali się coś kupić albo potrzebowalibyśmy coś 

zapakować

H. jak ją wyeksploatujemy, będzie miało wpływ na życie ludzi za 50, 100 lat. Już teraz 

widzimy, co się dzieje

I. coś dla osób, które chętnie wprowadziłyby jakąś zmianę. Tak, żeby miało to też 

realny pozytywny wpływ na środowisko naturalne, a nie tylko poprawiłoby nam 

samopoczucie

J. tylko połowa zostaje poddana recyklingowi. Przy tym co minutę produkuje się na 

świecie milion plastikowych butelek

K. mnóstwo śmieci ląduje w oceanach. Prognozuje się, że 2050 roku będzie w oceanach 

więcej plastiku niż ryb, a już teraz jest go więcej niż planktonu

L. negatywne konsekwencje używania opakowań są już wszędzie, chociaż czasem 

ukryte. Problem nie znika wraz

II. Wysłuchaj dwukrotnie wykładu pani ekolog. Uzupełnij zdania. 

0. W dzisiejszych czasach trudno wyobrazić sobie nabywanie produktów bez opako-

wań – słoików, pudełek, butelek czy torebek.

1. Które warto wybrać, aby .............................................................. negatywny .............................................................., jaki 

na środowisko wywiera przeciętny konsument?

2. Opakowania są często integralną częścią produktu i pełnią rozmaite funkcje, mię-

dzy innymi: .............................................................., .............................................................., promocyjną i reklamową, 

wskazującą na wysoką jakość towaru, a także ekologiczną.

3. Warto wybrać towary w takich opakowaniach, które będą miały największą szansę 

na ponowne .............................................................. bądź .............................................................. .

4. Jednorazowe pojemniki szklane – butelki, słoiki itd. – są także ekologiczne, gdyż 

ich recykling należy .............................................................. .

5. Dodatkową zaletą szklanych opakowań jest to, że są one .............................................................., cze-

go nie można powiedzieć o opakowaniach metalowych czy zrobionych z tworzyw 

sztucznych.

6. Wytwarzanie puszek pochłania ogromne ilości energii, a huty aluminium emitują 

do atmosfery .............................................................. .

7. Najlepiej więc stosować albo opakowania .............................................................., albo też wykonane 

z takich materiałów, których recykling jest prostszy.

8. Czym jest bioplastik? To materiał wytwarzany z roślin, ale posiadający .............................

................................. tworzywo sztuczne.

9. Istnieje także ..............................................................kubków czy talerzyków. Kubki, podobnie jak 

inne plastikowe przedmioty, mogą być produkowane głównie z kukurydzy.

10. Wybierając opakowania zwrotne, łatwe do recyklingu oraz biodegradowalne, przy-

czyniamy się do .............................................................. na naszej planecie śmieci.
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III. Zapisz 5 pytań, które chciałbyś zadać pani ekolog. Spróbujcie na nie 
odpowiedzieć w klasie. Jeśli nie uda wam się wspólnie znaleźć na nie od-
powiedzi, to poszukajcie ich w encyklopediach, książkach lub internecie, 
albo napiszcie e-mail do którejś z organizacji ekologicznych.

IV. Maksym przedstawił swoim kolegom prezentację o smogu w PolsceII. 
Uporządkuj ją – ponumeruj kolejne fragmenty. Nadaj prezentacji tytuł i na-
rysuj do niej ilustrację.

 …. dlatego że głównym źródłem zanieczyszczeń są domowe piece na węgiel, często 

słabej jakości, często pomieszany ze śmieciami. A Polska węglem stoi – aż 70 proc. 

domów jednorodzinnych …

 …. z oddychaniem, podrażnieniami oczu, gardła i nosa, infekcjami dróg oddecho-

wych (co skutkuje katarem i kaszlem). W przypadku długotrwałego kontaktu …

 …. na poziomie centralnym. Chodzi głównie o wprowadzeniu norm jakości dla wę-

gla, wymagań emisyjnych dla nowych pieców na węgiel i drewno, a także umoż-

liwienie ograniczania ruchu samochodowego w mieście. 

0. Polska ma najbardziej zanieczyszczone powietrze w całej Unii Europejskiej. Nor-

my dla rakotwórczego benzo[a]pirenu są przekraczane w kraju aż o 500 proc.! 

Jakość powietrza wyraźnie się pogarsza w zimie,…

 …. a także od ukształtowania terenu. W czasie zimy najbardziej szkodliwy dla 

zdrowia człowieka jest pył zawieszony, zawierający cząsteczki o bardzo małych 

rozmiarach. Oddychanie zanieczyszczonym powietrzem grozi problemami…

 …. ogrzewanych jest za jego pomocą. Powietrze w Polsce, zwłaszcza w dużych mia-

stach, psuje także transport i duże zakłady przemysłowe. Co to tak naprawdę jest 

ten smog? Czy rzeczywiście jest tak szkodliwy? Smog tworzą drobne cząsteczki, 

toksyczne substancje zawarte w powietrzu. Ich stężenie zależne jest od warun-

ków atmosferycznych, pory roku,…

 …. z zanieczyszczonym powietrzem mogą wystąpić: astma, choroby płuc (w tym 

rak), problemy z układem krążenia (zawały, udary), a nawet zmiany w mózgu, 

prowadzące do szybszego starzenia się. 

 …. Z powodu fatalnej jakości powietrza każdego roku przedwcześnie umiera 45 

tysięcy Polaków. Co zrobić, by poprawić jakość powietrza w Polsce? Potrzebne są 

decyzje… 

II Na podstawie: http://www.ekologia.pl/srodowisko/ochrona-srodowiska/smog-czy-rzeczywiscie-
jest-taki-grozny,22433,2.html
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V. Czego dowiedziałaś / dowiedziałeś się z lekcji? Czy masz jakieś refleksje 
związane z tematem? Jakie największe problemy dotyczące zanieczysz-
czenia środowiska występują w twojej miejscowości / w twoim regionie? 
Porozmawiaj z kolegami w klasie.

VI. Stwórz „Poradnik Młodego Ekologa”. Napisz w zeszycie, jak można zara-
dzić problemom środowiska w domu i w twojej miejscowości. Użyj wyrazów 
z ramki.

biodegradowalny, jednorazowy, wielorazowy, samoobsługowy, długotrwały, rako-

twórczy, antysmogowy, ekologiczny

0. Staraj się nie używać jednorazowych torebek plastikowych. Przypomnij rodzicom, 

kiedy wychodzicie razem na zakupy, żeby wziąć torbę wielorazowego użytku.

VII. Napisz 3 hasła, którymi wyrazisz swoją opinię lub za pomocą których 
zaprotestujesz przeciwko niszczeniu przyrody. Możesz stworzyć plakaty.

VIII. Kosmici przylecieli na Ziemię i opisują, co widzą. Dziwią się, jak sami 
niszczymy naszą Planetę. Opisz ich wrażenia (w dowolnej formie, np. relacji, 
wywiadu, prezentacji).

ZŁOŻENIA I ZROSTY TYPU: 
JEDNORAZOWY, SAMOOBSŁUGOWY 
ODMIENIAJĄ SIĘ JAK PRZYMIOTNIKI.
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I. Uzupełnij definicjeI wyrazami z ramki.

blogosfera, zasięg, udostępnienie, podcast [czyt. podkast], vlog [czyt. wlog], blog, 

hashtag [czyt. hasztag], wyświetlenia

0. blog — dziennik internetowy, zwykle z możliwością komentowania poszczególnych wpisów przez 

internautów

1. ............................................... — internetowy pamiętnik w postaci nagrań wideo; wideoblog

2. .............................................. — zespół blogów traktowany jako społeczność lub sieć społeczna

3. ............................................... — oglądanie filmów lub zdjęć na ekranie telefonu albo komputera

4. ............................................... — przekazanie informacji, żeby ułatwić kontakt z czymś lub umoż-

liwić korzystanie z czegoś

5. .............................................. — słowo lub fraza poprzedzona znakiem „#”, ułatwiające znalezie-

nie i grupowanie elementów (zdjęć, tweetów, itp.)

6. .............................................. — obszar występowania lub działania jakiegoś zjawiska albo czy-

jegoś wpływu

7. ............................................... — internetowa transmisja audio lub wideo z zastosowaniem tech-

nologii (Really Simple Syndication)

I https://pl.wikipedia.org/wiki/Wideoblog, https://dobryslownik.pl/slowo/hashtag/221373/, ht-
tps://sjp.pl/podcast

UDOSTĘPNIENIE, PODCAST [CZYT. PODKAST], 
WYŚWIETLENIA, VLOG, BLOG, HASHTAG [CZYT. 

HASZTAG], BLOGOSFERA, ZASIĘG

LEKCJA 28
Blog czy vlog — oto jest pytanie!

Przed lekcją języka polskiego Tonia i Mariola oglądają filmik na serwisie 
YouTube. Ich skupienie zaciekawia Maksa i Staszka. 
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II. Posłuchaj dialogu i zdecyduj, czy zdanie jest prawdziwe (P), czy fałszywe (F).

P F

0. Tonia i Mariola w czasie przerwy zachowują się nietypowo. 

1. Koleżanki przeglądają strony internetowe poświęcone modzie.

2. Toni nie podoba się komentarz Staszka.

3. Maks nie ma ochoty obejrzeć z koleżankami filmu.

4. Maks jest zaskoczony zasięgiem odbioru, jaki ma vlog.

5. Chłopcy nie zgadzają się na propozycję koleżanek.

III. Porozmawiaj z koleżankami i kolegami z klasy o tym, czy czytają blogi 
albo oglądają vlogi. Jak myślisz, którzy blogerzy i vlogerzy są popularni 
w internecie? Odpowiedź uzasadnij. 

UŻYCIE WYRAZU „PROCENT”II

Wyraz „procent” ma trzy odrębne znaczenia, co wpływa na jego odmianę:

1. część, ułamek

Jeśli wyraz procent łączy się z liczebnikami oznaczającymi całości, nie odmienia-

my go w mianowniku, dopełniaczu i bierniku, np. Czytelnictwo wśród młodzieży wzrosło 

o osiem procent, Do zwycięstwa w wyborach zabrakło mu pięciu procent głosów, Odnotowano 

wzrost zysku o dwadzieścia jeden procent.

Uwaga! W celowniku, narzędniku i miejscowniku w połączeniu z liczebnikiem ozna-

czającym całości rzeczownik procent odmienia się, np. Huragan zagrażał dziecięciu 

procentom powierzchni kraju, Mówił o stu procentach pewności.

Z kolei wyrażenie „jeden procent” zachowuje się trochę inaczej. Wyraz procent wy-

stępuje tu stale w rodzaju męskim liczby pojedynczej, np. brakuje jednego procenta, 

jednemu procentowi, widzę jeden procent, z jednym procentem, w jednym procencie. Orzeczenie 

ma postać rodzaju męskiego liczby pojedynczej: Na taką ofertę przystał jeden procent 

zgromadzonych.

W połączeniach z liczebnikami ułamkowymi słowo procent jest nieodmienne. Zatem 

5,5% czytamy jako pięć i pięć dziesiątych procent, powiemy też Ubyło sześć i dwie trzecie 

procent czy z trzynastoma i pół procent.

II https://sjp.pwn.pl/poradnia/haslo/procent;6529.html
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2. setna część czegoś

Wyraz procent jest liczebnikiem ułamkowym używanym zawsze z innym liczeb-

nikiem. Dopełniacz liczby pojedynczej brzmi procenta3, dopełniacz liczby mnogiej 

– procent. 

W pozostałych przypadkach istnieje normalna odmiana: siedemdziesięciu dwóm pro-

centom, kilkoma procentami, ze stoma procentami, o trzynastu procentach, w dziewięćdziesięciu 

dziewięciu procentach. Orzeczenie występuje w rodzaju nijakim liczby pojedynczej: Na 

taką propozycję przystało piętnaście procent uczestników.

3. odsetek, dochód od kapitału

Jeżeli mówimy o procentach w znaczeniu dochodów z kapitału, odsetek, rzeczow-

nik procent odmieniamy: procentów, procentom, procentami, o procentach, np. Piętnastu 

procentom maturzystów nie spodobały się tematy wypracowań na egzaminie dojrzałości z języka 

polskiego.

IV. Uzupełnij zdania poprawnymi formami wyrazu procent w liczbie poje-
dynczej lub w liczbie mnogiej.

0. Zgadzam się z tobą tylko w jednym procencie.

1. Z badań wynika, że tylko trzydzieści siedem .......................................... Polaków czyta książki 

w czasie wolnym.

2. Janek jest świetnym matematykiem i zawsze mówi o .......................................... .

3. Co roku przeznaczam jeden .......................................... podatku na organizacje pozarządowe 

pomagające zwierzętom.

4. Ten sok jest naturalny tylko w dwudziestu .......................................... !

5. Pięć i pół .......................................... respondentów nie potrafiło odpowiedzieć na pytanie.

6. Mój telefon jest naładowany tylko w dwudziestu pięciu .......................................... .

7. Zauważyłam, że siedemdziesiąt .......................................... produktów, które kupuję, nie jest 

ekologicznych.

8. Bez tych kilkunastu .......................................... studentów nie możemy zorganizować zajęć.

9. Masz racę w stu .......................................... .

10. Na wyprzedaży obniżki cen sięgają czasami aż osiemdziesięciu .......................................... .

III Użycie w tym znaczeniu formy procentu jest dziś przestarzałe. 
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V. Utwórzcie sześć grup. Zadaniem każdej ekipy jest przeanalizo-
wanie infogramu i przedstawienie informacji pozostałym grupom.

VI. Wśród wielu blogów i vlogów poświęconych modzie, sportowi, kulina-
riom, jest wiele ciekawych o tematyce edukacyjnej, jak wspomniany kanał 
na serwisie YouTube – „Polski z Anią”. Uzupełnij poniższe opisy blogów 
i vlogów poprawną formą wyrazów w nawiasachIV.

Crazy Nauka – blog-portal popularnonaukowy o bardzo szerokiej tematyce0 (tema-

tyka) sięgającej niemal wszystkich dziedzin naukowych. Prowadzony przez mał-

żeństwo – Aleksandrę i Piotra Stanisławskich, w ..........................................1 (forma) zarówno 

tekstów, jak i filmików.

Uwaga! Naukowy Bełkot! – ..........................................2 (autor) jest Dawid Myśliwiec, doktorant na 

UMCS w Lublinie. Nagrywa filmiki dotyczące głównie ..........................................3 (nauka, l.mn.) 

ścisłych, choć nie tylko – czasem także dziedzin humanistycznych.

Polimaty – vlog znanego dziennikarza, Radosława Kotarskiego, który przedstawia róż-

nego rodzaju ciekawostki. Ma ..........................................4 (charakter) edukacyjny i pronaukowy.

Mówiąc inaczej – Paulina Mikuła rozwiewa ..........................................5 (wątpliwość, l.mn.) języko-

we i pokazuje, że nauka poprawnej ..........................................6 (polszczyzna) może być doskonałą 

rozrywką! Znajdziesz tu wiele nowych, zabawnych i prostych ..........................................7 (sposób, 

l.mn.) na zapamiętanie zasad, którymi rządzi się język polski.

VII. Utwórzcie trzyosobowe zespoły i zróbcie filmik, w którym pokażecie 
trzy ulubione miejsca w waszym mieście. 

IV https://www.totylkoteoria.pl/2017/02/ranking-polskich-blogow-naukowych-2016.html
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I. Posłuchaj rozmowy kuzynów, połącz wyrazy, które usłyszysz, i odpo-
wiedz na pytania. 

A.

prognoza odblaskowa 

oberwanie rowerowy

budowa ruchu

znaki chmury

wysłużony hamulce

sprawne światła

kamizelka roweru

sprawne pogody

rajd drogowe

zasady rowerowe

B.

0. Dokąd wybierają się kuzyni? Na rajd wokół Puszczy Kampinoskiej.

1. Co chłopcy zamierzają robić podczas majówki?

2. Jakie są prognozy pogody?

3. Czego brakuje chłopcom?

4. Czyim rowerem jedzie Maksym?

5. Co powtórzył Antek?

6. Co obiecał Antkowi tata?

7. Jak długa jest trasa rajdu?

8. Ile dni będzie trwała wycieczka?

9. Czym martwi się Maksym?

10. Czego mogą nauczyć się chłopcy podczas wyjazdu?

LEKCJA 29
Nieszczęśliwy wypadek czy szczęśliwy przypadek?

Maksym wybiera się z kuzynem na majówkę. W szkole Antka organizo-
wany jest rajd dla miłośników jednośladów, na którym chłopcy będą mieli 
możliwość zdania egzaminu na kartę rowerową. Czy wszystko skończy się 

dobrze? Czy chłopcy nadal będą ulegać czarowi dwóch kółek?

JEDNOŚLAD, HAMULEC, KIEROWNICA, 
PRZERZUTKA, OPONA, SZPRYCHA, WENTYL, 

DĘTKA, WYSŁUŻONY, SZLAK, GRAT, ODBLASK, 
ZŁAPAĆ GUMĘ, ZARDZEWIEĆ, ZARDZEWIAŁY.
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II. Podpisz elementy obrazka wyrazami z ramki. 

rama, kierownica, siodełko, tylny / przedni hamulec, przerzutka, łańcuch, pedał, 

koło, obręcz, opona, wentyl, szprycha, dętka, pompka, bagażnik

BUDOWA ROWERU

III. Podpisz kolejne grupy znaków drogowych wyrazami z ramki.

Znaki drogowe

A. Ostrzegawcze: przejście dla pieszych, dzieci, niebezpieczny zakręt w prawo, skrzy-

żowanie dróg, ustąp pierwszeństwa.

B. Zakazu: zakaz ruchu w obu kierunkach, zakaz wjazdu, stop, zakaz skrętu w lewo 

i zawracania, zakaz postoju, zakaz zatrzymywania się.

C. Nakazu: nakaz jazdy prosto, nakaz skrętu w prawo przed znakiem, nakaz skrętu 

w lewo za znakiem, droga dla rowerów, droga dla pieszych. 

D. Informacyjne: droga z pierwszeństwem, strefa zamieszkania, parking, przejazd 

dla rowerów, przejście dla pieszych.

....................................................................................................... .......................................................................................................

....................................................................................................... .......................................................................................................
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IV. Ułóż fragmenty dialogu we właściwej kolejności.

.......... – O nieeee, awaria! Pękła obręcz, szprychy się powyginały i dziura w oponie!

.......... – Ten stary grat znowu się psuje! Czuję, że mam flaka w tylnym kole.

.......... – Antek! Dzięki! W najgorszym wypadku zostało nam 5 km do przejścia.

0. – Maks, szybciej, wsiadaj na rower! Jesteśmy na szarym końcu! Co się dzieje?

.......... – No dobrze, już się nie unoś. Słyszałeś, co powiedział Einstein? „Życie jest jak jaz-

da na rowerze. Żeby utrzymać równowagę, musisz się poruszać naprzód”. Pospiesz się!

.......... – No i klops, nie możesz jechać, musisz prowadzić rower. Co my teraz zrobimy?

.......... – Nie śmiej się dziadku z czyjegoś wypadku! Dziadek się śmiał i tak samo miał! 

Zakręciło mi się w głowie przy zsiadaniu z roweru.

.......... – My? Daj spokój, goń resztę, ja sobie poradzę. Dojdę do asfaltu i złapię stopa albo 

autobus. Mam odblaski, jestem dobrze widoczny na drodze. Dojadę.

.......... – Spoko. Damy radę. Wziąłem plecak Marysi i popatrz, przez przypadek w kie-

szonce została cała czekolada z orzechami!

.......... – Myślisz, że nie mam żadnych hamulców? I tu się mylisz! Prawdziwych przyja-

ciół poznajemy w biedzie! Ty nie możesz pedałować, to idziemy razem.

.......... – Złapałeś gumę czy zeszło powietrze? Napompuj go szybko, może to wystarczy 

i spróbujemy dogonić resztę, jadą szlakiem rowerowym. Ha, ha, a dlaczego usiadłeś 

na krzaku?

V. Uzupełnij zdania wyrazami z lekcji.

0. Ojej, słabo mi, ciemno przed oczami, zakręciło mi się w głowie.

1. Nie martw się tym korkiem! W najgorszym ................................. spóźnimy się do kina 20 

minut, stracimy tylko reklamy.

2. Zeszło powietrze z opony, nie da się jechać, jest ................................. .

3. Jadąc na rowerze, musimy pamiętać o założeniu ................................., żeby kierowcy samo-

chodów nas dobrze widzieli.

4. Żeby nie spaść z murku i utrzymać ................................., musisz rozłożyć ręce na boki i pa-

trzeć w jeden punkt przed siebie.

5. Samochód mojego taty ma 18 lat, ciągle się psuje. Mama mówi, żeby tata sprzedał 

wreszcie tego starego ................................. .

6. Anię bolało kolano, więc dobiegła na metę wyścigu na ................................. końcu.

7. „Nie śmiej się dziadku z czyjegoś .................................” .

8. W Polsce jest wiele ciekawych i dobrze oznaczonych turystycznych ………………… 

rowerowych.

9. Adam robi co, chce i nie zawaha się, by użyć wszystkich metod, by osiągnąć swój 

cel, nawet kosztem innych. On nie ma żadnych ................................. .

10. Każdy cyklista kocha swój ................................. .
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VI. Uzupełnij tabelkę zwrotami i wyrażeniami z ramki. Ułóż zdania z wy-
branymi sześcioma.

na wszelki, przez, na, nieszczęśliwy, szczęśliwy, przy pracy, coś jest dziełem, groźny, 

ktoś odmienia coś przez wszystkie, chodzą po ludziach, od... do ..., w ... awarii, sprawa, 

z powodu, dzięki, nie uprzedzajmy, szczególny, tragiczny, w najgorszym, w prze-

ciwnym, ciężki

WYPADEK PRZYPADEK

VII. Popatrz na ilustracje i opowiedz, jak skończył się rajd rowerowy.

VIII. Zapisz zasady bezpiecznego poruszania się po drodze. 

IX. Opisz swoją drogę do szkoły. Na co musisz zwracać uwagę? Czy po 
drodze mijasz jakieś znaki?
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I. Przeczytaj teksty i na ich podstawie napisz krótką notatkę o polskim 
teatrze narodowym.

I Dziś plac nosi nazwę Teatralnego.

LEKCJA 30
Polski teatr narodowy

Powstanie polskiego teatru narodowego i jego dzieje wiążą się z trudną 
historią Polski. Teatr odgrywał też ogromną rolę w czasie, gdy Polski nie 

było na mapie Europy.

ADAPTOWAĆ, KAMIEŃ WĘGIELNY, LOŻA, 
SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE, SYSTEM 

FEUDALNY, KSZTAŁTOWAĆ + B. (KOGO? CO?), 
PIELĘGNOWAĆ + B. (KOGO? CO?), ZAANGAŻOWAĆ 

SIĘ W + B. (CO?)

2.

Budowa nowej siedziby teatru narodowego rozpoczęta!
Duży reprezentacyjny gmach projektu Antonia Corazziego 

przeznaczony na przedstawienia dramatyczne, muzyczne i baletowe 
stanie przy placu Marywilskim1.

Kamień węgielny położono 19 listopada 1825 roku, w sześćdziesiątą 
rocznicę powstania Teatru Narodowego, w obecności rządu, wszystkich 

aktorów oraz tłumu publiczności. 

1. 

19 listopada 1765 roku, 
w budynku Operalni Saskiej na rogu ul. Królewskiej i Marszałkowskiej Król 
Stanisław August Poniatowski uroczyście otworzy pierwszą publiczną scenę polską 

- Teatr Narodowy - W premierze „Natrętów” Józefa Bielawskiego, 
komedii inspirowanej sztukami Molière’a,

wystąpią Aktorzy Narodowi Jego Królewskiej Mości
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II. Z czym kojarzy ci się teatr? Odpowiedz na pytania, podając jak najwięcej  
wyrazów.

TEATR 

- Jaki może być teatr? 

- Kto pracuje w teatrze?

- Co się znajduje w teatrze? 

- Czego się tam używa? 

- Co się robi w teatrze?

- Co ma miejsce w teatrze?

III. Zagraj z koleżankami i kolegami w kalambury. Możecie ryso-
wać i pokazywać wyrazy związane z teatrem.

PRZYPOMNIJ SOBIE 
- TOM IV, LEKCJA 30

3.

Teatr narodowy to teatr prawdziwie polski!
Teatr narodowy to teatr powszechny, ogólnie dostępny i zrozumiały! 

Teatr narodowy – teatrem obywatelskim! Uczestniczy w życiu narodu 
i mówi o najważniejszych dla niego kwestiach.

Teatr narodowy stawia sobie najwyższe cele: pielęgnowanie, 
kształtowanie i poddawanie krytyce tradycji kulturalnej narodu.

4. 

Wojciech Bogusławski po raz trzeci dyrektorem Teatru Narodowego!
Aktor scen polskich, śpiewak operowy i autor dramatyczny układa 
repertuar pełen wychowawczych i patriotycznych treści. Pod jego 

dyrekcją teatr staje się miejscem głoszenia idei narodowych i dyskusji 
o reformach. Polska scena szkołą dobrych obyczajów i realizowania 

misji społecznej, obywatelskiej i artystycznej.
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IV. Połącz wyrazy w pary, a następnie ułóż zdania z pięcioma wybranymi 
strukturami.

0. chodzić A. do teatru

1. grać B. kostium z teatru

2. prowadzić C. z teatrem

3. przyciągać D. na scenach świata

4. oklaskiwać E. aktorów

5. wypożyczyć F. teatr

6. występować G. główną rolę

7. współpracować H. widzów doskonałą grą 

8. trafić I. na gościnny występ

9. wystawić J. sztukę znanego autora

10. podbijać K. publiczność

0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

A.

V. Połącz aktywności z osobami. Niektóre z nich pasują do kilku osób.

AKTOR

ZAGRAĆ 
ROLĘ

UCZĘSZCZAĆ 
DO TEATRU

PRZYBYĆ 
NA PREMIERĘ

OCENIAĆ 
PRZEDSTAWIENIE

ADAPTOWAĆ TEKST
POWIEŚCI NA SCENĘ PRZEĆWICZYĆ 

TEKST

PRZEPROWADZIĆ 
PRÓBĘ

BYĆ
UCHARAKTERYZOWANYM

REŻYSER

ZAŁOŻYĆ 
TEATR

WCIELIĆ SIĘ 
W POSTAĆ

DAWAĆ WSKAZÓWKI 
DO GRY

NAUCZYĆ SIĘ ROLI 
NA PAMIĘĆ

INTERPRETOWAĆ 
SZTUKĘ

WIDZ
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Czasowniki z przedrostkiem prze- oznaczają 

• ruch przez coś, np. Autobus przejechał przez most.

• przebycie jakiegoś dystansu, np. Maksym przebiegł 5 km w zawodach sportowych.

• minięcie czegoś, np. Bruno nie zauważył kota i przeszedł obok niego obojętnie.

Przedrostek prze- zachowuje swoje znaczenie także wtedy, gdy łączy się z innymi 

czasownikami, np. 

Reżyser przeprowadził próbę generalną. 

Aktorzy wiele razy przećwiczyli tekst sztuki. 

Historia dzieci została przeniesiona z kart książki na ekran. 

Czasownik przejść tworzy też związki frazeologiczne, np. 

coś przeszło bez echa – ‘minęło bez wrażenia’, np. Najnowszy film Disneya przeszedł bez echa.

przejść do następnej klasy – ‘zdać do następnej klasy’, np. Wszyscy uczniowie przeszli do 

następnej klasy.

VI. Wstaw w odpowiedniej formie czasowniki przechodzić, przepływać, 
przebiegać, przelatywać, przenosić, przejeżdżać.

VII. Połącz związki frazeologiczne z definicjami.

0. przejść chorobę A. być chorym 

1. przejść różne koleje w życiu B. zdobywać doświadczenie życiowe

2. coś przechodzi komuś przez 

głowę

C. zmienić wyznanie

3. coś nie chce przejść komuś 

przez gardło

D. wykazać się, okazać się lepszym / lepszą 

niż się myślało

4. coś przechodzi czyjeś siły E. komuś pojawiła się jakaś myśl

5. przejść do historii F. czegoś z jakiegoś powodu nie można 

powiedzieć 

6. przejść na inną wiarę G. coś jest bardzo trudne, ponad czyjeś siły 

7. przejść samego siebie H. 1. coś przestało istnieć albo dziać się

2. być zapamiętanym z jakiegoś powodu

0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

A.
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VIII. Przeczytaj tekstII o jednej z najważniejszych postaci polskie-
go teatru i uzupełnij go wyrazami w odpowiedniej formie. Jednego 
z wyrazów należy użyć dwa razy. 

przejść, przyjść, wychować, przebywać, porzucić, przełożyć, otworzyć, przenieść się, 

spisać, stać się, przetłumaczyć

Wojciech Bogusławski przeszedł 0 do historii jako ojciec teatru polskiego. Aktor, reży-

ser, dramatopisarz, reformator i dyrektor teatru, a także autor najbardziej znanej 

polskiej opery Cud mniemany, czyli Krakowiacy i Górale.

........................................1 na świat w Wielką Sobotę, 9 kwietnia 1757 roku w Glinnie, niedaleko 

Poznania, w rodzinie szlachcica Leopolda Wojciechowskiego, herbu Świnka. Jako 

dziecko pieszczotliwie nazywano go Wosiem. Uczył się w szkołach pijarskich, na 

pewno w roku 1773 ........................................2 na dworze biskupa krakowskiego Kajetana Sołtyka.

Z Krakowa ........................................3 do Warszawy, gdzie służył w gwardii pieszej litewskiej. Jed-

nak w 1778 roku manifestacyjnie ........................................4 służbę wojskową i – podobno w dniu 

swoich 21. urodzin – pierwszy raz wystąpił na scenie w ........................................5 z francuskiego 

komedii Fałszywe niewierności. Od tej pory bez reszty zaangażował się w życie teatral-

ne. ........................................6 różne koleje losu: był aktorem, w przedstawieniach operowych 

grał główne role śpiewane, ........................................7 

teksty sztuk i libretta operowe, sam napi-

sał kolejne teksty dla teatru, a z czasem 

został kimś w rodzaju dzisiejszych me-

nedżerów kultury. ........................................8 teatry 

w Warszawie, Kaliszu, Wilnie i we Lwo-

wie. Bogusławski ........................................9 pierwsze 

w polskiej historii Dzieje teatru narodowego, 

dzięki niemu też rodzima publiczność po-

znała twórczość Szekspira, a także opery 

zagranicznych twórców. ........................................10 

niejedno pokolenie aktorów, stworzył dla 

nich instytucje, nauczył podstaw warsz-

tatu aktora, a publiczności dał pierwszy 

teatr, do którego dostęp miał nie tylko 

dwór królewski, ale każdy obywatel. Te-

atr Bogusławskiego ........................................11 też 

jednym z symboli przejścia od syste-

mu feudalnego w stronę społeczeństwa 

obywatelskiego.

II Na podstawie: http://www.muzykotekaszkolna.pl/wiedza/kompozytorzy/boguslawski-woj-
ciech-1757-1829/
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IX. Połącz części zdań w logiczne całości. Połącz części zdań w lo-
giczne całości i przepisz je. Następnie niech każdy z was wybierze 
jeden fragment i przeczytajcie na głos kompletną informację o słynnej 
polskiej aktorce.

0. Polka z kraju nieistniejącego na mapach okrzyknięta najlepszą szekspirowską 

aktorką świata. Artystka, celebrytka, gwiazda dwóch kontynentów.

1. Helena Modrzejewska, która naprawdę nazywała się Jadwiga Helena Misel, 

urodziła się w 1840 roku w Krakowie, w nieistniejącym wówczas na mapach 

kraju, … 

2. Jej matka, Józefa Bendowa, była matką czworga aktorów, seniorką zwartego 

klanu teatralnego. …

3. Modrzejewska to oczywiście pseudonim, który aktorka przybrała na począt-

ku swojej scenicznej kariery. Zadebiutowała w 1861 roku, …

4. Do historii teatru przeszła „Modrzejewskiej tabliczka mnożenia” – wielo-

krotnie wykonywany na prywatnych przyjęciach w Ameryce i Anglii numer, 

podczas którego aktorka recytowała tabliczkę mnożenia po polsku w taki 

sposób, …

5. Według sobie współczesnych, Helena Modrzejewska była aktorką doskonałą. 

Zachwycano się jej „posągową urodą”, „wdzięczną sylwetką”, „słodkim głosem”, …

6. Przed trzydziestką została największą polską aktorką. …

7. Jej imieniem nazwano szczyt górski i wodospad w USA, kanadyjski parowiec, 

ale także czekoladki, papierosy i dania w restauracjach. Noszono suknie i ka-

pelusze á la Modjeska, zwiedzano luksusowy wagon, którym jeździła w ame-

rykańskie tournée, czytano o sekrecie jej młodości …

8. Występowała na scenie przez 46 lat, grała w ponad 300 różnych miastach na 

świecie, w sumie odegrała ponad 6 tysięcy przedstawień, …

9. W jej repertuarze specjalne miejsce zajmował Szekspir. …

A. okrzyknięta najlepszą szekspirowską aktorką świata. Artystka, celebrytka, 

gwiazda dwóch kontynentów.

B. Następnie dodano jej tytuły „gwiazdy dwóch kontynentów” i „pierwszej 

szekspirzystki świata”.
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C. że słuchacze mieli wrażenie, że słuchają historii na 

przemian zabawnej, przejmującej, a na koniec wzru-

szającej aż do łez.

D. wcielając się w ponad 300 postaci (z czego w Lady 

Makbet grała 520 razy), z których „tylko” 700 zagrała 

po polsku, resztę – po angielsku. Najwięcej grała na 

scenach warszawskich oraz nowojorskich. 

E. (ciepła kąpiel co wieczór, pełny sen, mała ilość je-

dzenia, duża – herbaty), o parze aligatorków – Kasi 

i Jasiu – które woziła w klatce i karmiła siekanym 

mięsem. Wysyłano sobie pocztówki z jej bajeczną kali-

fornijską rezydencją, nazwaną jak u Szekspira, Arden.

F. Wychowała jednego z najlepszych aktorów Krakowa i jedną z największych 

aktorek świata, chociaż sama nigdy nie lubiła teatru. 

G. „Porcję grała przez... 36 lat, Beatrycze – przez 30, Julię i Lady Makbet – przez 

20 każdą. Julię przywróci do repertuaru, gdy zostanie babcią – zagra, udo-

wodni, że wciąż potrafi czarować, i zdejmie. W sumie przez 42 lata kreowała 

w Szekspirze… 18 bohaterek!”

H. a zmarła w 1909 roku na Bay Island, przy Newport Beach w Kalifornii.

I. grała na wielu scenach Europy i świata, od prowincjonalnych, jak w Bochni, 

Nowym Sączu, Przemyślu, Rzeszowie, Brzeżanach zaczynając, przez krakowską, 

wiedeńską, warszawską, lwowską, na amerykańskich i angielskich kończąc.

J. rozwodzono nad mistrzowskim opanowaniem mimiki, nieskazitelną dykcją 

i intonacją, zarazem niezwykle naturalnym i głęboko poetycznym stylem gry. 

0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

A.

X. „Teatr jest najważniejszą rzeczą na świecie, gdyż tam pokazuje się lu-
dziom, jakimi mogliby być, jakimi pragnęliby być, choć nie mają na to od-
wagi, i jakimi są” - tak wyjaśnia, czym jest teatr jeden z bohaterów „Lata 
Muminków” Tove Jansson. Jak to rozumiesz, rozwiń tę myśl. Zastanów się, 
co jeszcze daje ludziom teatr? Możesz nawiązać do obejrzanego przedsta-
wienia. (200 słów)
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I. Przeczytaj tekst maila i uzupełnij go odpowiednimi wyrazami: przyimkami 
i spójnikami. 

Cześć, Maks! 

Co u0 ciebie? Jak ci idzie .......................1 treningach?

Długo się nie odzywałam, a czas leci jak szalony i w każdy weekend coś się dzieje. 

Mam sporo nauki, do tego treningi i zbiórki harcerskie, .......................2 nie narzekam, 

bo ostatnio też dużo podróżuję :) Niedawno wędrowaliśmy z moją drużyną 

.......................3 puszczy. To była gra terenowa z quizem, musieliśmy też wykonać spe-

cjalne zadania, .......................4 zdobyć odznaki za sprawności. Zrobiliśmy ponad 50 km 

.......................5 piechotę i musieliśmy też iść przez bagna i wydmy, .......................6 udało nam 

się wszystko sprawnie pokonać. Na koniec było ognisko z pieczonymi ziemnia-

kami, niebo w gębie! (1) 

W następny weekend poznawaliśmy zabytki i ciekawe miejsca Pragi (Ha, ha! 

Żeby było jasne, tej warszawskiej! ;) ) razem z naszym wychowawcą, który zor-

ganizował nam wycieczkę rowerową, (2) .......................7 ramach przygotowania do 

międzyszkolnego konkursu wiedzy o stolicy. Później któregoś razu popłynąłem 

z rodzicami .......................8 jednodniowy rejs (3). Największą atrakcją była zapora 

wodna i zwiedzanie elektrowni wodnej. To niesamowite, .......................9 za pomocą 

wody można wytwarzać taką energię! Ale wiadomo – woda to żywioł ;) 

W kolejną sobotę moja koleżanka z klasy zorganizowała urodziny, a .......................10 

pogoda teraz zwykle dopisuje, to zdecydowała, .......................11 zaprosi nas na piknik 

nad jezioro. Była świetna zabawa! Kąpaliśmy i opalaliśmy się, obserwowaliśmy 

przeróżne niespotykane w parkach ptaki, rozegraliśmy mecz siatkówki plażo-

wej, graliśmy też w badmintona i w „Kim jestem?”. (4) Mówię Ci, ubaw po pachy, 

zwłaszcza .......................12 pomysły na bohaterów filmowych, książkowych i idoli się 

skończyły, i zaczęliśmy też wpisywać naszych nauczycieli! :) I jeszcze była kupa 

śmiechu, kiedy dziewczyny zaczęły panikować i piszczeć, .......................13 na koc wsko-

czyła ogromna ropucha, a w koszyku z jedzeniem znalazły zaskrońca. Oczywi-

ście, nie wiedziały, że zaskrońce nie są jadowite. 

LEKCJA 31
Cudze chwalicie, swego nie znacie…

Antek relacjonuje kuzynowi, ile atrakcyjnych form spędzania wolnego czasu 
jest w stolicy.

BAGNO, ENKLAWA, ELEKTROWNIA, KURORT, 
WYDMA, ZAPORA WODNA, ZBIORNIK, 

BŁOGI, PRZYDATNY
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W wakacje na pewno jeszcze nieraz będziemy się tam kąpać i opalać, .......................14 

u nas można to też robić nad rzeką. (5)

Teraz planujemy z kumplami z drużyny spanie .......................15 namiotem. Zupełnie 

przypadkiem trafiliśmy na dobrze wyposażone i tanie pole biwakowe. (6)

Pewnie zastanawiasz się, .......................16 to możliwe, żeby odwiedzić tyle miejsc i zro-

bić tak dużo rzeczy, kiedy jednocześnie trzeba chodzić do szkoły, uczyć się 

i w ogóle?

Właśnie, to jest w tym najlepsze, .......................17 wszystko to zrobiłem w Warszawie! 

Nasza stolica jest niesamowita! :) 

Odezwij się, koniecznie. Musimy pomyśleć o wakacjach. Może uda Ci się namówić 

rodziców .......................18 przyjazd do Warszawy? Tu jest tyle świetnych miejsc, że na 

pewno nie będziemy się nudzić!

Trzymaj się, bracie! 

Antek

II. Przeczytaj jeszcze raz mail Antka, dopasuj tytuły do ilustracji i do odpo-
wiednich fragmentów w tekście. 

A. Na dwóch kołach przez stolicę (fragment …)

B. Plażowanie wśród wieżowców (fragment …)

C. Statkiem po Wiśle (fragment …)

D. Popołudnie w rezerwacie (fragment …)

E. Kemping z widokiem na Pałac Kultury (fragment …)

F. Szlaki Kampinosu (fragment …)
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III. Połącz wyrazy w pary.

0. wykonać A. zadanie 

1. zdobyć B. na wyjazd 

2. wytwarzać C. bez powodu

3. wędrować D. energię

4. pokonać E. bez celu

5. rozegrać F. rolę

6. grać G. niespodziewanie

7. panikować H. na przeszkodę 

8. trafić I. medal

9. odezwać się J. zawody

10. namówić K. rywala

0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

A.

IV. Uzupełnij teksty wyrazami z ramek. 

kurs, atrakcja, bezpłatne, łączą, podróżować, ofertę, kilkugodzinnego, wariantu, 

pokładu, podziwiać

A.I

Dla tych, którzy chcieliby podziwiać 0 Warszawę, płynąc Wisłą, Warszawskie Linie Tu-

rystyczne przygotowały swoją letnią ..................................1. 

Tramwaj wodny „Wars”

Z jego ..................................2 można oglądać m.in. Stare Miasto, Stadion Narodowy oraz Biblio-

tekę Uniwersytetu Warszawskiego. 

Tramwaj wodny „Wars” rozpoczyna ..................................3 z przystanku przy moście Ponia-

towskiego (to także przystanek powrotny). Na pokładzie będzie mogło ..................................4 

150 osób.

Promy przez Wisłę

Prawo- i lewobrzeżną Warszawę ..................................5 przejazdy promem. 

Dostępne są promy: „Wilga” – kursujący na trasie Podzamcze Fon-

tanny – ZOO, „Pliszka” – na trasie Most Poniatowskiego – Stadion 

Narodowy, „Słonka” – kursujący na trasie Cypel Czerniakowski – 

Saska Kępa oraz „Turkawka” – na trasie Nowodwory – Łomianki.

Korzystanie z promów jest ..................................6.

I Na podstawie: http://warszawa.eska.pl/komunikacja/warszawskie-linie-turystyczne-2017-pro-
my-przez-wisle-tramwaj-wodny-wars-statek-do-serocka-informator/427657
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Statek do Serocka

Warto także skorzystać z ..................................7 bogatego w atrakcje u statkiem „Zefir” płyną-

cego z Warszawy do Serocka. W całodziennych ach Kanałem Żerańskim do Serocka 

zaplanowana została dodatkowa ..................................8 — dopłynięcie do zapory w elektrowni 

wodnej Dębem. Punktem każdego ..................................9 wycieczki jest dwugodzinny wypoczy-

nek lub spacer po plaży.

zielonych, stuletniego, ceglane, zachowanymi, staje się, mieszczuchom, ścieżek, 

ruchu

B. Jedziemy na PragęII

Typowo miejska trasa, polecana szczególnie ..................................10 z lewobrzeżnej Warsza-

wy, bo dzięki niej można poznać praskie klimaty. To właśnie na rowerze można ją 

wygodnie zwiedzić. Wprawdzie ..................................11 jest tu jak na lekarstwo, ale na wielu 

tamtejszych uliczkach nie ma dużego ..................................12, dlatego jest dość bezpiecznie. 

Na trasie zobaczymy m.in. zachwycającą architekturę ponad ..................................13 Domu 

Wychowawczego im. Bergsona, zabytek kultury żydowskiej, piękną cerkiew p.w. św. 

Marii Magdaleny, jedną z ulic z ..................................14 starymi kamienicami w większości 

z początku XX wieku, budynek zajezdni tramwajów konnych i ..................................15 hale słu-

żące do przechowywania mebli, ulice: Wileńską, Targową i Ząbkowską, która powoli 

.............................16 praskim Nowym Światem, przedwojenne zabudowania zajezdni tram-

wajowej czy kompleksów starych fabryk. Wycieczkę kończymy w jednym z naj-

piękniejszych ..................................17 terenów po tej stronie Wisły – Parku Skaryszewskim.

rzeką, panorama nadwiślańskich, tłumy, wylegiwać się, kurortem, wieżowce, 

podmiejskich

C.III

W Warszawie można okopać się w piachu, grillować kiełbasę, a do tego posłuchać 

koncertu i popatrzeć na błyszczące w słońcu ..................................18. Plażować, ale ciągle być 

w mieście.

Coś takiego może zdarzyć się tylko w Warszawie, chyba jedynej stolicy w Europie 

z dziko płynącą ..................................19 przez środek miasta. Na kilku z ..................................20 plaż 

możemy uprawiać sporty wodne, grać w piłkę na piasku, ..................................21 na słońcu, 

oglądać spektakle teatralne, brać udział w warsztatach. A w tle piękna ...............................

...22 miasta.

Dzięki miejskim plażom, na które schodzą się ..................................23, Warszawa w upalne 

dni przypomina dziwną krzyżówkę metropolii z nadmorskim ..................................24. Oto 

przewodnik po atrakcjach, które czekają na stołecznych i plażach.

II http://warszawa.wyborcza.pl/warszawa/56,34864,18293176,jedziemy-na-prage,,2.html
III http://warszawa.wyborcza.pl/warszawa/1,34862,18331997,gdzie-plazowac-w-warszawie-
-piaszczyste-plaze-nie-tylko-nad.html



LEKCJA 31

170

V. Posłuchaj informacji o innych atrakcjach turystycznych i wpisz brakujące 
słowa.

Główny Szlak Puszczy Kampinoskiej 

ma znaczenie ..................................1, wiedzie 

przez cały Kampinoski Park Narodo-

wy ze wschodu na zachód. Na trasie 

wszystkie charakterystyczne typy 

..................................2 Puszczy, z wyjątkowo 

efektownymi odcinkami na pograni-

czu wydm i bagien. Wczesnośrednio-

wieczne grodzisko „Zamczysko” i kil-

kusetletni Dąb Profesora Kobendzy. 

Słynna Sosna Powstańców 1863 r., 

..................................3 z okresu II wojny świa-

towej: cmentarz-mauzoleum Pal-

miry i cmentarz partyzancki w Wier-

szach. W Brochowie ..................................4 

kościół renesansowy z XVI wieku, 

a w Tułowicach ..................................5 dwór 

klasycystyczny z ok. 1800 roku.

Na pokonanie całego szlaku potrzeba co najmniej dwóch dni. Przenocować można we 

własnym namiocie na polu biwakowym w Roztoce albo w ..................................6 schronisku 

młodzieżowym PTSM we wsi Łubiec (20 minut drogi od szlaku). Korzystając ze szla-

ków łącznikowych można podzielić trasę na kilka wycieczek ..................................7 i przebyć 

ją na raty.

Trasa jest interesująca przez cały rok, najpiękniejsza wczesną wiosną, kolorową 

jesienią, śnieżną zimą. Szlak jest ..................................8 dla turystyki rowerowej, zimą narciar-

skiej, lecz przede wszystkim jest przeznaczony dla ..................................9. 

Rezerwat w środku miasta

Czy widzieliście kiedyś ..................................10, kuropatwę, słowika albo czaplę siwą? 

Czy wiecie, co to jest moczarka kanadyjska, strzałka wodna czy żabiściek pływający? 

Nie? W takim razie zapraszamy do rezerwatu przyrody nad Jeziorkiem Czernia-

kowskim. W środku Warszawy na tym ..................................11 terenie występuje 46 gatunków 

drzew i 27 gatunków krzewów, nie mówiąc o gatunkach ptaków, wielu płazach i ga-

dach. Teren otoczony rozrastającym się miastem jest ................................12 przyrodniczą sto-

licy. Jeziorko Czerniakowskie to naturalny zbiornik wodny o powierzchni ponad 14 

hektarów. Jest ono jednym z wielu starorzeczy tworzących wyjątkowy .................................13 

wodny w dorzeczu Wisły. Latem w części południowej działa ..................................14.

Kemping z widokiem na Pałac

Uważasz, że w mieście nie można ..................................15 namiotu, ani spać w ..................................16 pod

gołym niebem? Nic bardziej mylnego! Przekonaj się, że nawet w sercu takiej metropo-
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lii jak Warszawa, możesz poczuć się jak na wakacjach. Możesz zupełnie odciąć się od 

..................................17 ulic i wypocząć w spokojnym i cichym miejscu, zaledwie kilka kroków 

od błyskawicznego życia tego ogromnego miasta.

Kemping ..................................18 aż 2 hektary ziemi pełnej zdrowej zieleni, drzew i roślin, któ-

re pozwolą ci poczuć ..................................19 ciszę. Na terenie znajdują się domki kempingowe, 

sanitariaty, kuchnia.

WYRAZY ZŁOŻONE

Wyrazy, które powstały od co najmniej dwóch wyrazów podstawowych i zawierają 

dwie podstawy słowotwórcze, nazywamy wyrazami złożonymi. Są to:

• złożenia – wyrazy oparte na dwóch tematach wyrazowych połączone interfik-

sem -o-, -i-, -y-, np. samolot, zlewozmywak, samochód, grzybobranie, łamigłówka, wyrwidąb, 

męczydusza, dwukropek, dusigrosz, cudzysłów. Odmienia się tylko drugi człon wyrazu, 

np. Tata wiele razy podróżował samolotem. 

• zestawienia – składają się z dwóch wyrazów, które piszemy oddzielnie i odmie-

niamy, np. Stare Miasto, Nowy Targ, Zielona Góra, Boże Ciało; Pocztówki ze Starym Miastem to 

bardzo popularne pamiątki z Warszawy. Młode pary często fotografują się na Starym Mieście. 

• zrosty – formacje, które powstały w wyniku złączenia w jedną całość dwóch lub 

trzech wyrazów, np. dobranoc, Wielkanoc, Bogumiła, Białystok, wiarygodny, małomówny, 

Rzeczpospolita, maminsynek.

Tutaj jeden z członów: dobra, wielka, pospolita, Bogu – jest zależny skład-

niowo od drugiego, z którym łączy się w związek zgody (np. Białystok). 

Odmieniamy obydwie części wyrazu, np. Daleki krewny babci pochodzi z Białegostoku. 

W Białymstoku znajduje się Muzeum Podlaskie.

Człony zrostu mogą też tworzyć związek rządu (np. wiarygodny) albo przynależności 

(np. małomówny), w których odmienia się tylko drugi wyraz, np. Pracodawca poszukuje 

wiarygodnego pracownika.
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VI. Z podanych wyrazów utwórz wyrazy złożone. 

0. dom, krążca – domokrążca 8. ciemny, zielony –....................................................

1. wiele, owocowy – .................................................... 9. przeciw, ciało –....................................................

2. piękny, oczy – .................................................... 10. gwiazda, zbiór – ....................................................

3. lekki, duch – .................................................... 11. fotografia, tapeta – ....................................................

4. łamać, głowa – .................................................... 12. księga, zbiór –....................................................

5. neo, gotyk – .................................................... 13. mebel, ścianka – ....................................................

6. krew, dawca – .................................................... 14. cud, twórca – ....................................................

7. rudy, broda – .................................................... 15. chleb, dawca – ....................................................

VII. Określ, który z wyrazów to zrost, który zestawienie, a który złożenie.

dobranoc – zrost Jelenia Góra – .......................................................

dusigrosz – ....................................................... zamążpójście – .......................................................

wieczne pióro – ....................................................... czarna jagoda – .......................................................

Biały Dom – ....................................................... długopis – .......................................................

samoobrona – ....................................................... okamgnienie – .......................................................

obcokrajowiec – ....................................................... równonoc – .......................................................

Boże Ciało – ....................................................... Kasprowy Wierch – .......................................................

klubokawiarnia – ....................................................... autobiografia – .......................................................

księgozbiór – ....................................................... biały kruk – .......................................................

VIII. Sprawdź, jakie mniej znane atrakcje znajdują się w twoim mie-
ście i jego okolicach. Przygotuj plan z 5 propozycjami dla swoich 
koleżanek i kolegów, jak można ciekawie spędzić czas w jeden lub 
obydwa dni weekendu w waszym miejscu zamieszkania. 

IX. Napisz tekst argumentacyjny, którego myślą przewodnią będą słowa 
Stanisława Jachowicza: „Cudze… (250 słów)

„Cudze chwalicie, 

Swego nie znacie, 

Sami nie wiecie, 

Co posiadacie.

A boć nie śliczne 

Te wioski liczne?

Ten kraj kochany?”
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I. Uzupełnij tekst odpowiednimi zdaniami tak, by tworzył logiczną całość.

Drogi Maksymie,

u nas wszystko dobrze. Właśnie skończyliśmy oglądać bardzo ciekawy film Azyl. 

Jest to opowieść o Janie i Antoninie Żabińskich. Jan Żabiński był dyrektorem 

warszawskiego zoo w latach 1928–1950. Wraz ze swoją żoną podczas II wojny 

światowej ukrywał na terenie zoo wielu Żydów, a po wojnie małżeństwo otrzy-

mało Medal Sprawiedliwy wśród Narodów Świata. A0 Musicie koniecznie obejrzeć 

ten film. 

Nawiązując jednak do Twojego maila, to Główny Urząd Statystyczny (GUS) podaje, 

że w 2015 roku w Polsce 86,9 proc. stanowili katolicy (wierni Kościoła rzymsko-

katolickiego stanowili 86,7 proc. a grekokatolickiego – 0,14 proc. .............................................
1 Czy wiesz, gdzie w Warszawie znajduje się kościół grekokatolicki?

Wracając do wyznań, to na następnym miejscu są prawosławni 1,31 proc., a na 

trzecim protestanci 0,38 proc. Są to głównie luteranie i ewangelicy reformowani. 

Wyznawców judaizmu jest 0,004 proc. .............................................2 Była to największa w Eu-

ropie diaspora żydowska. Kolejne miejsce zajmują muzułmanie. .............................................3. 

LEKCJA 32
Polska wielowyznaniowa

W szkole dzieci rozmawiały na temat tradycji związanych ze świętem Bo-
żego Ciała. Ponieważ Oleh jest prawosławny i nie znał takiego święta, pan 
Paweł powiedział, że to dobry moment, by uczniowie wyszukali ciekawe 
informacje na temat różnych wyznań w Polsce. Maksym zwrócił się o po-

moc do dziadka.

BOŻE CIAŁO, WYZNANIE, GŁÓWNY URZĄD 
STATYSTYCZNY (GUS), MEDAL SPRAWIEDLIWY 

WŚRÓD NARODÓW ŚWIATA, OBRZĄDEK, 
DIASPORA, ZABORY, HUTNIK, OSADNICTWO, 

SZCZĄTKOWA FORMA
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Każde z tych wyznań ma swoją ciekawą historię. Historia Kościoła katolickiego 

na ziemiach polskich sięga 966 roku, kiedy to Mieszko I, pierwszy władca Polski, 

wraz ze swoim najbliższym otoczeniem przyjął chrzest w obrządku rzymskim. 

.............................................4 Natomiast historia protestantyzmu na ziemiach polskich roz-

poczęła się w XVI wieku, kiedy rozpoczęła się reformacja w Rzeczypospolitej 

Obojga Narodów. Wkrótce po wystąpieniu Marcina Lutra w latach dwudziestych 

szesnastego wieku pojawił się w Polsce luteranizm. .............................................5. W Polsce 

są też jeszcze wyznawcy innych religii. .............................................6 Najlepiej jednak, jeżeli 

zajrzysz na kilka stron internetowych, gdzie wszystko dokładnie przeczytasz.

Mam nadzieję, że chociaż trochę Ci pomogłem. 

Pozdrawiam ciepło

Dziadek

A. To niezwykła historia.

B. To np. buddyści, którzy stanowią 0,04 proc. całej ludności Polski.

C. Są oni obecni w Polsce od ponad 600 lat.

D. Około 1540 roku dotarł także kalwinizm, dziesięć lat później odprawiono zaś w Pol-

sce pierwsze nabożeństwo w obrządku reformowanym.

E. To niewiarygodne, bo przed wojną na terenach Polski mieszkało trzy i pół miliona 

Żydów.

F. Myślę jednak, że obecnie, kiedy granice Polski otworzyły się dla Ukraińców i mamy 

ruch bezwizowy, jest ich znacznie więcej.

G. Podobnie obecność Kościoła wschodniego na ziemiach należących do Polski została 

potwierdzona już w IX wieku.
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II. Przeczytaj tekstI, a następnie odpowiedz na pytania.

W 966 roku Mieszko I przyjął chrzest w obrządku rzymskim. Wydarzenie to miało 

przełomowe znaczenie w dziejach naszego kraju, który w ten sposób wszedł w krąg 

kultury zachodnioeuropejskiej. Przez wiele stuleci kościół katolicki odgrywał waż-

ną rolę w historii Polski, np. w czasach PRL-u byli wśród księży tacy, którzy jawnie 

przeciwstawiali się władzy komunistycznej, przykładem może być błogosławiony 

Jerzy Popiełuszko, który wspierał duchowo hutników warszawskich podczas prote-

stów. Był ich kapelanem. Został zamordowany przez komunistów chcących uciszyć 

kapłana dodającego otuchy robotnikom. Powiązanie świadomości narodowej Polaków 

z katolicyzmem wzmocnił wybór Karola Wojtyły na papieża. Jan Paweł II – bo takie 

imiona przybrał Wojtyła – był biskupem Rzymu i zwierzchnikiem całego Kościoła 

w latach 1978–2005. 

1. Dlaczego chrzest miał wielkie znaczenie dla Polski?

2. Kim był ksiądz Jerzy Popiełuszko?

3. Jak nazywał się Jan Paweł II zanim został papieżem?

III. Połącz datę z nazwą świąt państwowych i kościelnych.

0. 3 maja A. Wszystkich Świętych

1. 11 listopada B. Narodowy Dzień Pamięci Powstania Warszawskiego

2. 1 sierpnia C. Boże Narodzenie

3. Marzec / kwiecień D. Narodowe Święto Niepodległości

4. 1 listopada E. Wielkanoc

5. 6 stycznia F. Trzech Króli (Objawienie Pańskie)

6. 15 sierpnia G. Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny

7. Maj / czerwiec H. Święto Konstytucji 3 Maja. 

8. 25–26 grudnia I. Boże Ciało

0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

H.

I http://eszkola.pl/religia/historia-kosciola-katolickiego-w-polsce-7074.html?strona=3
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IV. Połącz obrazki z nazwami obiektów.

V. Przeczytaj i uzupełnij zdania.

Muzułmanie w Polsce obecni są od ponad 600 lat. Ich historia rozpoczyna się w wie-

ku XIV, wraz z początkami osadnictwa muzułmanów w Wielkim Księstwie Litewskim, 

związanym z polską unią. Pierwszymi muzułmanami byli Tatarzy ze Złotej Ordy, któ-

rzy zostali wzięci do niewoli przez księcia Witolda lub sami dobrowolnie osiedlali się 

na ziemiach, uciekając przed prześladowaniami ze strony swoich rodaków. Ciekawost-

ką mało znaną jest fakt, że w 1410 roku w bitwie pod Grunwaldem Polaków i Litwinów 

wsparł również kandydat do tronu chanów, Dżelal-ad-din. Po bitwie wielu jego wojow-

ników pozostało na Litwie. W XVII wieku na terenach Rzeczypospolitej Obojga Narodów 

zamieszkiwało blisko 15 tysięcy muzułmanów, byli to głównie Tatarzy. W zamian za 

służbę wojskową władcy nadawali Tatarom ziemię. Mogli oni swobodnie wyznawać 

swoją religię i wychowywać w niej dzieci. W czasie kontrreformacji sytuacja prawna 

wyznawców islamu pogorszyła się na skutek wojen i prześladowań. Państwo przestało 

wypłacać żołd żołnierzom tatarskim, dlatego wielu z nich się zbuntowało. By pozyskać 

dla wojska polskiego rozgoryczonych Tatarów Jan III Sobieski w porozumieniu z sej-

mem przywrócił Tatarom dawne prawa, a w zamian za zaległy żołd przyznał ziemię 

w 1679 roku w Studziance, Kruszynianach, Nietupach, Łużanach, Drahlach, Malawiczach, 

Bohonikach. Dało to początek osadnictwa tatarskiego w obecnych granicach Rzeczypo-

spolitej Polskiej. Po utraceniu przez Polskę niepodległości, Tatarzy razem z Polakami 

brali udział w powstaniach niepodległościowych. 

Po jej odzyskaniu w granicach polskich zamieszkiwało około pięć i pół tysiąca 

Tatarów, przeważnie w województwie nowogródzkim, wileńskim i białostockim. Mała 

społeczność muzułmańska mieszkała również w Warszawie. Natomiast po II wojnie 

światowej znaczna część muzułmanów zaczęła się przenosić do większych miast, 

szczególnie zaś do Gdańska, Gorzowa Wielkopolskiego, Szczecina. W latach siedemdzie-

siątych zaczęli dołączać nowi przybysze z krajów muzułmańskich, zwiększając liczeb-

ność wyznawców islamu. Byli to głównie Arabowie podejmujący studia na polskich 

uczelniach, w mniejszym stopniu imigranci.II

1. Przybycie muzułmanów na tereny Rzeczypospolitej wiąże się z ................................................ .

2. Pierwsi muzułmanie, którzy przybyli na tereny Litwy, to ................................................ .

3. W XVII wieku w Rzeczypospolitej Tatarzy pełnili głównie ................................................ .

4. W XVII wieku Tatarzy mieli następujące przywileje: ................................................ .

5. Aby uzyskać przychylność Tatarów, król Polski ................................................ .

6. W czasie zaborów ................................................ .

7. Po II wojnie światowej ................................................ .

II http://mzr.pl/historia-islamu-w-polsce/; https://ekai.pl/muzulmanie-w-polsce-2/
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VI. Uzupełnij tekstIII odpowiednimi wyrazami z ramki.

przyznawany, kara, kryjówki, siatkę, tytuł, zapłaty, konspirację, najmniej, sierociń-

cach, tożsamość

W 1953 roku powstał Instytut Pamięci Męczenników i Bohaterów Holokaustu Yad Va-

shem w Jerozolimie, który ustanowił medal „Righteous Among the Nations” – „Spra-

wiedliwy wśród Narodów Świata”. Medal jest przyznawany ⁰ osobom, które w cza-

sie II wojny światowej ratowały Żydów przed śmiercią, nie oczekując w zamian 

.........................................1 i licząc się z realnym zagrożeniem życia swojego i rodziny. W Polsce 

od 15 października 1941 roku groziła za to .........................................2 śmierci. Medal i dyplom 

otrzymało do tej pory 23 788 osób z 45 państw. Największą grupę, bo aż 6 350 osób, 

stanowią Polacy. Dzięki nim uratowanych zostało co .........................................3 30 tysięcy Żydów. 

Los wielu ratujących jest do tej pory nieznany, wielu poniosło śmierć ratując innych, 

niektórzy do dziś ukrywają swoją .........................................4. 

Wśród odznaczonych była Irena Sendlerowa. W latach 1939–1942 pracownica Wydziału 

Opieki Społecznej m.st. Warszawy. W tym czasie zorganizowała .........................................5 ludzi, 

którzy pomagali dzieciom żydowskim w getcie, a potem wyprowadzali je z getta 

i ukrywali w rodzinach, zakonach, czy .........................................6. Sendlerowa dane każdego 

dziecka zapisywała na wąskim papierze i wrzucała do słoika, aby po wojnie móc 

wrócić po dziecko i oddać je rodzicom. W 1965 roku została odznaczona tytułem 

Sprawiedliwej wśród Narodów Świata. 

Podobnie Żydom pomagali Jan i Antonina Ża-

bińscy. Jan był dyrektorem warszawskiego zoo. 

Gdy wybuchła wojna, małżeństwo zaangażowało 

się w .........................................7. Pomagał im nawet Ryś, ich 

kilkuletni syn. W opustoszałych klatkach i pawi-

lonach ukrywano ludzi, broń i amunicję. Schro-

nienie w zoo znalazło wielu Żydów. Jan Żabiński 

zaopatrywał ludzi w fałszywe dokumenty, wy-

szukiwał .........................................8, były też osoby, które 

wyprowadził na „aryjską stronę”. Instytut Yad 

Vashem w Izraelu przyznał Antoninie i Janowi 

Żabińskim .........................................9 Sprawiedliwych wśród 

Narodów Świata 7 października 1965 roku. 

VII. Przygotuj prezentację na temat religii i wyznań w twojej okolicy.

III https://sprawiedliwi.org.pl/pl/historie-pomocy/historia-pomocy-sendler-irena http://wystawy.
sprawiedliwi.org.pl/wystawa-pl/zydzi-ukrywani-w-zoo/#!/zabinscy
http://www.sprawiedliwi.org/
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I. Przyjrzyj się dwóm obrazom i powiedz, jakie wywołują w tobie emocje, 
co według ciebie przedstawiają i jak je interpretujesz?

Kazimierz Malewicz     Józef Mehoffer

Czarny kwadrat na białym tle, 1914–1915 (1929)I  Dziwny ogród, 1903II

II. Obraz Kazimierza Malewicza reprezentuje nurt w sztuce, który nazywa-
my abstrakcjonizmem, z kolei dzieło Józefa Mehoffera pochodzi z okresu, 
który nazywamy Młodą Polską. Jak ci się wydaje, co było charakterystyczne 
dla obu nurtów?

I https://pl.wikipedia.org/wiki/Czarny_kwadrat_na_bia%C5%82ym_tle
II https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Plik:J%C3%B3zef_Mehoffer,_Dziwny_ogr%C3%B3d.jpg

LEKCJA 33
Nie takie muzeum straszne, jak je malują

Maksym i jego koleżanki i koledzy z klasy rozmawiają na lekcji polskiego 
o tym, czy można polubić miejsce takie jak muzeum.

FIGURATYWNOŚĆ, MULTIPLIKOWANY, 
ZAKRAWA NA ŻART

PATRZ TOM III LEKCJA 6 I 31
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III. Przeczytaj definicjęIII i powiedz, do którego nurtu w sztuce i do którego 
obrazu z ćwiczenia I możemy ją odnieść? Uzasadnij swoją wypowiedź.

………………………………… – kierunek we współczesnych 

sztukach plastycznych, który charakteryzuje się 

wyeliminowaniem wszelkich przedstawień mają-

cych bezpośrednie odniesienie do form lub przed-

miotów obserwowanych w rzeczywistości. Malarze 

abstrakcyjni szukali nowych form i opierali się na 

opozycjach: linia – plama, pion – poziom, odrzucając 

figuratywnośćIV na rzecz wewnętrznej konstruk-

cji obrazu, układu linii, barwnych plam, prostych 

form geometrycznych. Malarstwo to pragnęło wy-

zwolić się od tematu, odejść od rzeczywistości, zre-

zygnować z naśladowania natury. Abstrakcyjny zna-

czy oderwany, ogólny. W sztuce oznacza niepodobny 

do żadnego tworu natury. Dzieło abstrakcjonizmu 

nie przedstawia więc niczego konkretnego. Forma 

dzieła ma zależeć tylko od artysty.

IV. Posłuchaj dialogu i zdecyduj, czy zdanie jest prawdziwe (P), czy fałszywe 
(F).

P F

0. Wszyscy uczniowie są zafascynowani obrazem Malewicza. 

1. Staszek uważa, że obraz nie ma żadnego sensu.

2. Maks niedawno był w Muzeum Narodowym.

3. Maksowi podoba się, że dzieła nie mają konkretnego tytułu nada-

nego przez artystę.

4. Pan Paweł uważa, że warto poszukać informacji o eksponacie.

5. Tonia ma odmienne zdanie od Staszka i Maksa.

6. Staszek ma talent plastyczny.

7. Maks mówi, że sztuka nie ma większego znaczenia w codziennym 

życiu człowieka.

8. Tonia niebawem leci do Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej.

9. Pan Paweł udowadnia, że inni artyści, np. projektanci mody, odwo-

łują się do twórczości innych artystów.

10. Sztuka użytkowa polega na projektowaniu przedmiotów, z których 

korzystamy na co dzień, na przykład mebli.

III https://pl.wikipedia.org/wiki/Abstrakcjonizm
IV Figuratywność – kierunek w sztuce charakteryzujący się przedstawianiem przedmiotów i po-
staci w ich realnych kształtach.
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V. Uporządkuj fragmenty artykułu Designerzy czerpią inspiracje z czarnego 
kwadratu MalewiczaV.

0.  Na wystawie „Black2" w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie pokazano za-

skakujący zbiór markowych gadżetów i produktów. Od klocka Lego do chipów 

iPhone'a i iPada – pisze Monika Kuc.

Pięćdziesiąt zebranych produktów, których twórcami są znani designerzy 

i producenci. Czarna gitara elektryczna to dzieło Steinbergera, specjalizujące-

go się w innowacyjnym wzornictwie instrumentów muzycznych. Jay Horowitz 

jest autorem kostki do gry Sudoku inspirowanej kostką Rubika. Producentami 

elektroniki są IBM, BASF, Sony, Apple. Na wystawie można zobaczyć także jeden 

projekt Konstantina Grcica - czarny minimalistyczny stolik z prostych mo-

dułów. Wystawa „Black2" w Muzeum Sztuki Nowoczesnej odbywa się w ramach 

festiwalu WARSZAWA W BUDOWIE, czynna do 30 października. 

2. A jednak wszystkie te produkty łączy kształt i kolor. Elementarna geometryczna 

figura – czarny kwadrat – powielany w nieskończoność. Z jednej strony forma 

oszczędna, z drugiej pełna tajemniczej siły. Świadczy o inteligencji człowieka, gdyż 

została przez niego wymyślona i użyta. Autor wystawy przypomina, że XX-wiecz-

ną sztukę zrewolucjonizował czarny kwadrat Kazimierza Malewicza, który został 

uznany przez artystę za współczesną ikonę.

4. Czarne pudełko stało się dziś przede wszystkim symbolem ludzkiego umysłu. Nic 

dziwnego, że jednym z pierwszych kwadratowych obiektów wyprodukowanych 

z czarnego plastiku była kaseta do nagrań z 1960 roku. Dała początek wielu innym 

nośnikom prezentowanych na wystawie – od twardego dysku i dyskietek do lap-

topa i tabletu.

Ich zestawienie nieraz zakrawa na żart, bo co wspólnego może mieć czarny, 

prostokątny notes Moleskine z akordeonem, twardy dysk z brykietem węgla, 

torebka Chanel z laptopem, kaseta BASF z tabliczką czekolady?

Projektant znajduje wiele dowodów fascynacji czarnym kwadratem w dawnych 

kulturach: w tradycji chińskiej ceramiki, w poszukiwaniach kamienia filozo-

ficznego europejskich alchemików, w islamskiej Kaabie – świątyni w Mekce, 

celu rytualnych pielgrzymek muzułmanów, czy w okładkach Biblii.

V http://www.rp.pl/artykul/727986-Designerzy-czerpia-inspiracje-z-czarnego-kwadratu-Malewi-
cza.html
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VI. Wyobraź sobie, a potem narysuj budynek muzeum. Porozmawiaj 
z koleżankami i kolegami, z czym wam się kojarzy wyraz „muzeum”. 
Zapiszcie swoje pomysły. Następnie przedstawcie je na forum ca-
łego zespołu.

VII. Pierwszym zrealizowanym projektem architektonicznym, który zmienił 
wyobrażenie tego, czym jest muzeum, jest paryskie Centrum Pompidou. 
Uzupełnij tekstVI o tym niezwykłym miejscu odpowiednimi wyrazami. Czy 
tytuł artykułu pasuje do jego treści? Odpowiedź uzasadnij.

Fot. Yann CaradecVII

VI https://zwiedzamyparyz.pl/zabytki-paryza/centrum-pompidou
VII https://www.flickr.com/photos/la_bretagne_a_paris/5995530090

PO CO JEST MUZEUM?

CZEGO MOGĘ SIĘ 
NAUCZYĆ

W MUZEUM?

JAK WYGLĄDA MUZEUM 
W ŚRODKU, A JAK 
NA ZEWNĄTRZ?

CO MOGĘ ZOBACZYĆ 
W MUZEUM?

GDZIE ZAZWYCZAJ 
ZLOKALIZOWANE 

JEST MUZEUM?
DLACZEGO?

CO NIE PODOBA MI SIĘ 
W MUZEUM?

JAK ZACHOWUJĘ SIĘ
W MUZEUM?

KTO PRZYCHODZI 
DO MUZEUM?MUZEUM
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Centrum Pompidou – muzeum przewrócone na lewą stronę

Centrum Pompidou (Centre Georges Pompidou) to awangardowy b0, który mieści naj-

większą na świecie .........1 sztuki współczesnej i nowoczesnej. Odwiedza go .........2 25 ty-

sięcy osób dziennie – w niektórych latach osiąga nawet więcej zwiedzających niż 

sam Luwr!

„Będzie zamieszanie” – tak projekt muzeum .........3 ówczesny prezydent, Georges 

Pompidou, który w 1969 roku .........4 jego budowę. Projekt rzeczywiście był niezwykle 

odważny i mógł wzbudzać .........5. Budynek opleciono kilometrami rur: żółte to insta-

lacja elektryczna, niebieskie to wentylacyjna, a zielone to systemy hydrauliczne. 

Dodatkowo na zewnątrz umieszczono przeszklone korytarze z .........6 schodami. Dzięki 

.........7 zabiegowi zmaksymalizowano powierzchnię wewnątrz budynku oraz nadano 

mu oryginalny – by nie powiedzieć nieco dziwaczny – wygląd. Centrum oddano do 

użytku w 1977 roku.

W Centrum Pompidou znajduje się muzeum, które mieści ponad 100 tysięcy .........8 

sztuki współczesnej. Dzieła z okresu 1905–1960 prezentowane są na poziomie piątym. 

Możemy tu podziwiać obrazy i rzeźby takich artystów jak Picasso, Kandinsky, Dali, 

Pollock. Z kolei na poziomie czwartym znajdują się dzieła powstałe po 1960 roku 

(m.in. Andy Warhol, Verner Panton, Anselm Kiefer).

Oprócz muzeum w Centrum mieści się największa biblioteka publiczna w Paryżu, 

.........9 pocztowy, kino. Odbywają się tutaj także wystawy .........10 – około 25 w ciągu roku.

0. a) miejsce   b) budynek   c) projekt

1. a) improwizację  b) ekspozycję  c) kolekcję

2. a) nad   b) ponad   c) mniej

3. a) skomentował  b) oświadczył  c) krytykował

4. a) polecił   b) ośmieszył  c) zlecił

5. a) kompleksy  b) kontrowersje  c) podziw

6. a) mechanicznymi b) ruchomymi  c) jeżdżącymi

7. a) temu   b) tamtemu   c) innemu

8. a) projektów  b) przedmiotów  c) eksponatów

9. a) urząd   b) stan   c) obiekt

10. a) tymczasowe  b) czasowe   c) sezonowe
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PRZYMIOTNIKI UTWORZONE OD WYRAŻEŃ 
PRZYIMKOWYCH Z RZECZOWNIKIEM

Możemy tworzyć przymiotniki, przekształcając wyrażenia przyimkowe. Przyimki, 

które mogą wchodzić w skład takich wyrażeń, to: bez, do, między, na, nad, od, po, pod, 

ponad, poza, przeciw, przed, przy, za. 

Przyrostki słowotwórcze, które pojawiają się najczęściej, to: -owy, -ny, -(icz)ny, -ski, 

-(ań)ski, -i/-y.

O tym, który przyrostek (sufiks) wybierzemy, decyduje przede wszystkim to, jaki 

prosty przymiotnik już istnieje, np. bezsenny, bo senny.

VIII. Uzupełnij tabelę odpowiednim przymiotnikiem lub wyrażeniem 
przyimkowymVIII.

WYRAŻENIE 

PRZYIMKOWE

PRZYMIOTNIK PRZYMIOTNIK OD WYRAŻENIA 

PRZYIMKOWEGO

0. bez snu senny bezsenny

1. bez domu bezdomny

2. bez troski

3. bez wiatru wietrzny

4. bezwiedny

5. celowy

6. bezkresny

7. bezrobotny

8. bez skutku

9. użyteczny

10. krytyczny

11. bez pieczy

12. bezprzewodowy

VIII Na podstawie: J. Pyzik, Przygoda z gramatyką, Kraków 2003, s. 352.
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IX. Zastąp podkreślone elementy odpowiednim przymiotnikiem.

0. Dzisiaj jest piękna pogoda bez wiatru.

Dzisiaj jest piękna, bezwietrzna pogoda.

1. Twoje argumenty przyjmujemy bez sporu.

Twoje argumenty są .............................................................................................................. .

2. Maks uważa, że sztuka współczesna jest bez sensu.

Maks uważa, że sztuka współczesna jest .............................................................................................................. .

3. Staszek nigdy nie ma żadnych uwag, do wszystkiego podchodzi bez krytyki.

Staszek nigdy nie ma żadnych uwag, jest .............................................................................................................. .

4. Olga spędziła noc bez snu, bo uczyła się do egzaminu.

To była dla Olgi .............................................................................................................. noc, bo uczyła się do egzaminu.

5. Ten tablet jest dla mnie bez użytku.

Ten tablet jest dla mnie .............................................................................................................. .

X. Napisz, od jakiego wyrażenia przyimkowego pochodzą poniższe przy-
miotniki. Wpisz przyimki: do, między, na, pod, od, przed, poza, za i przy do 
odpowiedniej tabeli.

do ................................. ................................. ................................. .................................

0. dosłowny 

– do słowa

1. dozgonny 

– .................................

4. podziemny

– .................................

5. podmiejski

– .................................

8. przedwojenny

– .................................

10. przydomowy

– .................................

11. przygraniczny

– .................................

14. pozalekcyjny

– .................................

................................. ................................. ................................. ................................. .................................

2. nasenny 

– .................................

3. naziemny

– .................................

6. międzywojenny 

– .................................

7. międzymiastowy

– .................................

9. ponadczasowy 

– .................................

12. odautorski

– .................................

13. oddolny

– .................................

15. zagraniczny

– .................................

XI. Przygotuj prezentację multimedialną o wybranym polskim muzeum 
(Centrum Solidarności, Muzeum II Wojny Światowej, Muzeum Powstania 
Warszawskiego, Muzeum Warszawskiej Pragi, Muzeum Warszawy, Mu-
zeum Neonów, Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK, Mu-
zeum Narodowe w Warszawie, Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, 
Muzeum Śląskie). Powiedz, co cię zaciekawiło, czy i dlaczego chciałabyś / 
chciałbyś kiedyś je odwiedzić.

XII. Twoja koleżanka / twój kolega z Polski przyjeżdża do ciebie w najbliż-
sze wakacje. Napisz e-mail do twojej koleżanki / twojego kolegi, w którym 
zaproponujesz wyjście do wybranego przez siebie muzeum. (150 słów)


