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JĘZYK POLSKI DLA KLASY 7 

(20-24 kwietnia 2020 r.) 

 

Poniedziałek, 20 kwietnia 

Lekcja 12. 

 

Temat: Przypomnienie podstawowych pojęć z zakresu składni. 

 

1. Na wykresach (załącznik nr 1 i 2) znajdziesz podstawowe informacje na temat rodzajów 

wypowiedzeń. Zapoznaj się z nimi, a następnie wykonaj zadanie 1/78 z zeszytu ćwiczeń 

(jeśli nie masz ćwiczeniówki, daj znać, prześlę Ci jej skan). 

2. Utrwal i sprawdź swoje wiadomości dzięki zabawom gramatycznym, które znajdziesz pod 

tymi linkami: 

 http://pisupisu.pl/klasa5/zdanie-i-rownowaznik-zdania 

http://pisupisu.pl/klasa5/rodzaje-wypowiedzen 

http://pisupisu.pl/klasa7/zdania-pojedyncze-i-zlozone 

3. Zadania do wykonania w zeszycie na ocenę. Prześlij mi je na adres mailowy 

magdakawnik@op.pl lub na naszą grupę na Messengerze. 

 

Zad. 1 

Nazwij podane wypowiedzenia sformułowaniami z ramki 

równoważnik zdania, zdanie pojedyncze rozwinięte, zdanie złożone,  

zdanie pojedyncze nierozwinięte 

 

a) Już wkrótce nadejdzie wiosna i dni staną się cieplejsze, a w ogrodzie zakwitną kwiaty. 

b) Już wkrótce wiosna. 

c) Już wkrótce nadejdzie wiosna. 

d) Już wkrótce nadejdzie słoneczna i ciepła, tak przez wielu oczekiwana wiosna. 

 

Zad. 2. 

Podane równoważniki przekształć w zdania pojedyncze (dopisując osobową formę 

czasownika) 

Wzór: Już ósma. – Już minęła ósma. 

a) Odjazd pociągu o 17. 

http://pisupisu.pl/klasa5/zdanie-i-rownowaznik-zdania
http://pisupisu.pl/klasa5/rodzaje-wypowiedzen
http://pisupisu.pl/klasa7/zdania-pojedyncze-i-zlozone
mailto:magdakawnik@op.pl
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b) Niedługo wakacje. 

c) Jutro na obiad schabowy. 

d) Piękny zachód słońca. 

 

Zad. 3 

Do podanych zdań pojedynczych nierozwiniętych dopisz po trzy określenia, tak by 

przekształcić je w zdania pojedyncze rozwinięte.  

Wzór:  Kot śpi w fotelu. – Szary kot smacznie śpi w wielkim fotelu.  

  Spadł deszcz. – Wczoraj niespodzianie spadł rzęsisty deszcz. 

a) Kwitną kwiaty. 

b) Przyleciały bociany. 

c) Pojawiły się krokusy. 

d) Dni są dłuższe. 

 

Zad. 4.  

Podane zdania złożone zamień na pojedyncze. 

Wzór: Wczoraj spadł deszcz, a ja zapomniałem parasolki, więc zmokłem.- (1)Wczoraj spadł deszcz. 

(2)Zapomniałem parasolki. (3)Zmokłem. 

Niedługo zapadnie noc, więc szykuję się do snu. 

Odrobiłem już wszystkie lekcje, mam więc chwilę wolnego i obejrzę film. 

Jutro w mieście odbędzie się koncert, na którym wystąpi mój ulubiony zespół, a ja nie 

kupiłem biletów i chyba zostanę w domu. 

______________________________________________________________________________________ 

Wtorek, 21 kwietnia 

Lekcja 13. i 14. 

 

Temat: Powtórzenie wiadomości o budowie zdania pojedynczego. 

 

1. Przypomnij sobie wiadomości na temat części zdania – znajdziesz je w podręczniku na 

stronie 226 (zamieszczam je również w załączniku nr 3– możesz to wydrukować i wkleić 

do zeszytu). 

2. Wykonaj zadania 1 i 2/80 i 3/81 z zeszytu ćwiczeń. 

3. Poćwicz w sieci. 

http://pisupisu.pl/klasa7/podmiot-i-orzeczenie 

http://pisupisu.pl/klasa6/przydawka 

http://pisupisu.pl/klasa7/podmiot-i-orzeczenie
http://pisupisu.pl/klasa6/przydawka
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http://pisupisu.pl/klasa6/dopelnienie 

http://pisupisu.pl/klasa6/okolicznik-czasu-miejsca-i-sposobu 

4. Wykonaj zadanie 4/81 z zeszytu ćwiczeń (podmiot podkreśl jedna linią, a orzeczenie 

dwoma) 

Wzór: 

W czasie uroczystości na przemian śpiewały liczne chóry. 

Grupa podmiotu: liczne chóry 

Grupa orzeczenia: śpiewały na przemian, śpiewały w czasie, w czasie uroczystości 

5. Przypomnij sobie informacje o związkach w zdaniu. Pomoże Ci w tym ta prezentacja: 

https://prezi.com/la3qresnhfrg/temat-lekcji/ 

6. Zapisz w zeszycie: 

Związek główny – podmiot + orzeczenie 

Związek poboczny – wszystkie pozostałe związki w zdaniu. 

Przykład: 

Od wczoraj w każdym mieście w Polsce obowiązuje bezwzględny nakaz noszenia maseczek. 

Związek główny (podmiot i orzeczenie) obowiązuje nakaz 

Związki poboczne: 

obowiązuje (gdzie?) w Polsce 

obowiązuje (gdzie?) w mieście 

w mieście (jakim?) każdym 

obowiązuje (od kiedy?) od wczoraj 

nakaz (jaki?) bezwzględny 

nakaz (czego?) noszenia 

noszenia (czego?) maseczek 

7. Wykonaj ćwiczenie 6a/82 z zeszytu ćwiczeń. 

________________________________________________________________________ 

Środa, 22 kwietnia 

Lekcja 15. 

Temat: Przy okrągłym stole – symboliczny początek rycerstwa. 

 

1. Zapoznaj się z historią o królu Arturze i rycerzach Okrągłego Stołu (podręcznik, str. 228-

230) 

2. Wykonaj polecenia na ocenę: 

a) Ustal w jakich czasach toczy się akcja opowieści i kim są jej bohaterowie. 

b) Napisz, jaki problem został rozwiązany dzięki temu, że stół był okrągły i kto rozwiązał 

ten problem. 

http://pisupisu.pl/klasa6/dopelnienie
http://pisupisu.pl/klasa6/okolicznik-czasu-miejsca-i-sposobu
https://prezi.com/la3qresnhfrg/temat-lekcji/
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c) Na podstawie wypowiedzi Merlina sporządź kodeks rycerza. 

d) Wyjaśnij, jaką wagę miało rycerskie ślubowanie (swoją wypowiedź potwierdź 

cytatami). 

 

_______________________________________________________________________ 

Czwartek, 23 kwietnia 

Lekcja 16. 

Temat: Legendy o królu Arturze. 

 

 

1. Zapoznaj się z filmikami przedstawiającymi postać króla Artura, rycerzy Okrągłego Stołu 

i legendy z nimi związane: 

https://www.youtube.com/watch?v=3tYZl4V5cMA 

https://www.youtube.com/watch?v=n0cLfPc35YU 

https://www.youtube.com/watch?v=DjWw8Uylqc 

https://www.youtube.com/watch?v=ewbBgpv8E7c 

https://www.youtube.com/watch?v=oj8I2WVKrlc 

2. Zadanie na ocenę 

Wymyśl i zapisz historię, jaka mogła przydarzyć się królowi Arturowi i jego rycerzom. 

Może to być legenda lub opowiadanie. Twoja praca powinna zająć minimum 150 słów. 

Możesz zapisać ją w zeszycie lub na komputerze 

Prześlij mi ją na mój adres mailowy magdakawnik@op.pl lub na naszą grupę na 

Messengerze. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=3tYZl4V5cMA
https://www.youtube.com/watch?v=n0cLfPc35YU
https://www.youtube.com/watch?v=DjWw8Uylqc
https://www.youtube.com/watch?v=ewbBgpv8E7c
https://www.youtube.com/watch?v=oj8I2WVKrlc
mailto:magdakawnik@op.pl
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ZAŁĄCZNIKI DO WYDRUKOWANIA 

Załącznik nr 1 
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Załącznik nr 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


