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Zielona Góra, 31 marca 2020r. 

 

 Dzień dobry Paniom i Panom!” 

„Wtorkowe” dzień dobry Wszystkim z ”8”! 

 

Co dzisiaj w planie? 

Po pierwsze: odwołamy się do ostatniego spotkania (26.03.2020/czwartek)                                        

–  poniżej odpowiedzi do zadań. 

1. Do podanych określeń dopisz nazwy narodowości.                                                                                     

Jest wyjątkowo oszczędny - Szkot                                                                                                                               

Cechuje go brawurowa odwaga - Polak                                                                                                             

Odznacza się specyficznym poczuciem humoru - Anglik                                                                                 

Lubi kobiety, wino i śpiew - Francuz                                                                                                                        

Jest wyjątkowo kochliwy - Włoch                                                                                                                          

Szczególnie dba o porządek – Niemiec 

2. Podaj konkretne przykłady wskazanych miejsc. Zapisz nazwy ich mieszkańców. 

planeta -  Ziemia/Ziemianin, Mars/Marsjanin   Kontynent -  Europa/Europejczyk,  Azja/Azjata 

państwo -  Polska/Polak, Rosja/Rosjanin             region -  Kaszuby/Kaszub, Mazury/Mazur                                                                                                                 

kraina historyczna/ prowincja  - Alzacja/Alzatczyk, Bretania/Bretończyk                                                    

miasto -  Zielona Góra/zielonogórzanin, Wrocław/wrocławianin (uwaga na pisownię) 

dzielnica/wieś - Bielany/bielawianin, Żoliborz/żoliborzanin (uwaga na pisownię) 

3.  Pisownia wielką i małą literą (nazwy mieskańców). 

Wielką literą piszemy nazwy mieszkańców planet, kontynentów, krajów, krain historycznych, 

prowincji i dzielnic kraju, np. Marsjanin (od Mars), Australijczyk (od Australia), Bułgar (od Bułgaria), 

Alzatczyk (od Alzacja), Bawar (od Bawaria), Ślązak (od Śląsk). 

Małą literą piszemy nazwy mieszkańców miast, wsi, osad, osiedli i dzielnic miejskich np.: łodzianin 

(od Łódź), maciejowiczanin (od Maciejowice), oksywiak (od Oksywie), mokotowianin (od Mokotów). 

 

 



2 

 

4. Mapa myśli - „Zemsta” (przykładowa odpowiedź): 

 

 

 

Co dalej w planie? 

Dwa spotkania literackie i jedno językowe:  

Dlaczego kogut nie został artystą? Sławomir Mrożek „Artysta 

Kiedy i w jakim celu można używać kolokwializmów?                                                                     

Z Guliwerem w krainie mądrych koni.                                                                                                          

 

Ważne: tradycyjnie - pracujemy w zeszycie przedmiotowym.                                                              

Podziel pracę na dwa lub trzy dni.                                                                                                                    

Materiał pochodzi z trzech naszych lekcji (poniedziałek/1 i środa/2).  

Rób przerwy w trakcie pracy! 
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SPOTKANIE 1 

Temat: Dlaczego kogut nie został artystą? Sławomir Mrożek „Artysta”.                                      

(zapis w zeszycie przedmiotowym) 

W trakcie spotkania: 

-  poznasz podstawowe informacje o Sławomirze Mrożku,                                                                                                                
-  poznasz tekst pt. „Artysta” i sformułujesz jego przesłanie,                                                                                                                      
-  nauczysz się  odróżnić znaczenie słowa ambicja od wyrażenia chora ambicja. 

 

Polecenie 1: Przeczytaj informację o Sławomirze Mrożku.                                                                                                                   

Zredaguj notatkę o twórcy, forma: „mapa myśli – 7 informacji” (zeszyt przedmiotowy). 

Autor opowiadania pt. „Artysta” – naszej kolejnej szkolnej lektury -  to postać niezwykła.  

Mowa o Sławomirze Mrożku (1930–2013)  jednym z najwybitniejszych współczesnych 

pisarzy polskich. Był autorem dramatów i opowiadań (przetłumaczonych na wiele języków), 

a także rysownikiem, scenarzystą i reżyserem.  Pisarz wiele lat spędził poza Polską; mieszkał 

w Stanach Zjednoczonych, Niemczech, Meksyku i we Francji. 

   

W latach 80-tych i 90-tych ubiegłego wieku mówiło się o niektórych życiowych sytuacjach, 

„że są jak z Mrożka”. Dotyczyło to wydarzeń szczególnie absurdalnych, nonsensownych i 

śmiesznych. I takie określenie nie wzięło się  z przypadku. Większość tekstów S. Mrożka była 

przesycona absurdem, groteską, czy specyficznym rodzajem humoru. 

Polecenie 2: Przeczytaj poniższe definicje. Przydadzą się w trakcie dalszej pracy. 

TWÓJ SŁOWNICZEK 

absurd – pojęcie określające sytuację, sformułowanie lub myśl będące wewnętrznie 
sprzeczne lub pozbawione sensu. 

groteska - szczególny rodzaj komizmu polegający na przejaskrawianiu świata 
przedstawionego i zestawianiu kontrastów, np.  tragizmu i komizmu, brzydoty i piękna, 
fantastyki i realizmu, zniekształcenie świata przedstawionego. 
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ambicja  -  silne pragnienie odniesienia sukcesu lub osiągnięcia doskonałości.                          
Pojęcie to w określonych sytuacjach może także oznaczać poczucie własnej godności. 

artysta -  

1. człowiek uzdolniony, tworzący dzieła (np. malarz), kreujący jakąś rolę (aktor) lub 
wykonawca utworu muzycznego (np. piosenkarz); 
2. ktoś najlepszy w swoim fachu; arcymistrz; 
3. ekspresywnie (pozytywnie lub negatywnie) o człowieku sprytnym, upartym i 
nietuzinkowym, mającym dziwne pomysły (czasem kaprysy). 

Przed nami niezwykły utwór S. Mrożka  o ambicji, czyli „motorze działania”, który pozwala 
m.in. realizować nasze marzenia. Bardzo często mamy niezwykłe zdolności, ale nic z tym             
nie robimy. Ambicja pomaga osiągnąć  takie cele.  Jest bardzo ważna, pod warunkiem,                 
że nie jest ona „chora”.  

Polecenie 4: Przeczytaj opowiadanie S. Mrożka  pt. „Artysta” (tekst poniżej).                                                
Poświęcisz na to zadanie ok 5 – 7 minut. 

Link do tekstu: 

http://lekturygimnazjum.pl/artysta-slawomir-mrozek-tekst/ 

 

 

Polecenie 4: Odpowiedz pisemnie na poniższe pytania (zeszyt przedmiotowy). Odpowiadaj 
pełnymi zdaniami.  Zrób wyraźne zdjęcie i wyślij na adres j.polski28@interia.pl     

Zadanie jest obowiązkowe (6 pytań), nie musisz nic drukować, pamiętaj o estetycznym 
wykonaniu zadania. Otrzymasz za nie od 1 do 5 „plusów”. (maksymalna nota: poprawnie 
zredagowane wszystkie odpowiedzi). Termin nadesłania pracy: do 02.04.2020r. (czwartek), 
do godz. 15.00. 

 

1. Jakie plany życiowe ma Kogut? W jaki sposób praca w cyrku ma mu pomóc w ich 
realizacji? 

2. Dlaczego dyrektor nie przyjął Koguta do cyrku? 
3. Co decyduje o postępowaniu Koguta? Opisz jego postawę życiową. 
4. W imieniu narratora przedstaw  2-3 argumenty, których można użyć, aby przekonać 

Koguta, że powinien się zgodzić na propozycję dyrektora. 
5. Zastanów się nad pytaniem Lisa: „Czy widziałeś kiedy artystę bez ambicji?”.                        

Czy można je odczytywać jako wypowiedź ironiczną? Uzasadnij swoje zdanie. 
6. Czego, twoim zdaniem, uczy opowiadanie Sławomira Mrożka? Sformułuj przesłanie 

zawarte w tekście. 

https://sjp.pl/artysta
http://lekturygimnazjum.pl/artysta-slawomir-mrozek-tekst/
mailto:j.polski28@interia.pl
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Na koniec jeszcze jedna definicja. Zapoznaj się z nią. 

chora ambicja - kładzie nacisk na własnej osobie, a nie na celu. Może ona prowadzić do 
stawiania sobie zbyt wygórowanych celów, których nigdy nie da się osiągnąć. 

 

Materiał dodatkowy-  dla dociekliwych (dotyczy S. Mrożka i opowiadania „Artysta”): 

Link 

https://marzanka.pl/2019/11/11/czy-ambicja-moze-zamienic-sie-w-jednostke-chorobowa-o-

artyscie-mrozka/ 

 

 

RÓB PRZERWY                 

NA ODPOCZYNEK! 

 

 

 

 

SPOTKANIE 2 

Temat:  Kiedy i w jakim celu można używać kolokwializmów?                                                                    

(zapis w zeszycie przedmiotowym) 

W trakcie spotkania: 

 - poznasz pojęcie kolokwializmu, 
 - utrwalisz, na czym polega stylizacja językowa. 
  

Polecenie 1: Przeczytaj poniższe definicje oraz przykłady kolokwializmów. Przyda CI się                   
to w trakcie dalszej pracy. 
 

kolokwializm -  
1. wyraz lub wyrażenie niedbałe, używane w języku potocznym, 
2. niedbały styl wypowiedzi charakterystyczny dla języka potocznego. 

https://marzanka.pl/2019/11/11/czy-ambicja-moze-zamienic-sie-w-jednostke-chorobowa-o-artyscie-mrozka/
https://marzanka.pl/2019/11/11/czy-ambicja-moze-zamienic-sie-w-jednostke-chorobowa-o-artyscie-mrozka/
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kolokwializacja -  

polega na upodobnieniu tekstu do języka, którym posługujemy się w codziennych 
rozmowach; do (czasem dość niedbałego!) języka potocznego. W tym celu autorzy posługują 
się konkretnym, zabarwionym emocjonalnie i wartościującym słownictwem, w którym 
zdarzają się barwne (i dosadne!) frazeologizmy i porównania. Przeważają zdania                              
o nieskomplikowanej budowie; najczęściej pojedyncze lub współrzędnie złożone.  

Przykłady kolokwializmów: 

 

 

Polecenie 2: Zredaguj krótki tekst na dowolny temat – użyj następujących wyrazów i 

określeń (w dowolnej kolejności): facet, niewypał, super, beznadzieja, ale jazda!, śmiechu 

było co niemiara, daj się namówić.   

Polecenie 3: Zredaguj krótki tekst na dowolny temat – użyj następujących wyrazów i 
określeń (w dowolnej kolejności): trudna sytuacja, konsekwencje, należy wykonać, 
przykład, decydować, niewątpliwie, rozwiązanie. 

 

Dotyczy poleceń 2 i 3: Odpowiadaj pełnymi zdaniami (zeszyt przedmiotowy).                                           
Zrób wyraźne zdjęcia (2) i wyślij na adres j.polski28@interia.pl     

Termin nadesłania pracy: do 02.04.2020r. (czwartek), do godz. 15.00. 

    

 

PRZERWA I PORA NA GIMNASTYKĘ. REGULARNIE ĆWICZYMY… TO WAŻNE! 

 

 

mailto:j.polski28@interia.pl
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SPOTKANIE 3 

Temat:  Z Guliwerem w krainie mądrych koni.                                                                                                         

(zapis w zeszycie przedmiotowym) 

 

W trakcie spotkania: 

- poznasz podstawowe informacje o Jonathanie Swifcie,                                                                                

- poznasz znaczenie słowa utopia w kontekście fragmentu „Podróży Guliwera”,                                                      

- ułożysz pytania do tekstu. 

Polecenie 1: Przeczytaj poniższe informacje. Przydadzą się w trakcie dalszej pracy. 

Jonathan Swift (1667–1745) to irlandzki pisarz, autor głównie utworów satyrycznych oraz 
tekstów publicystycznych, w których podejmował aktualne tematy polityczne.                               
Sławę i światowe uznanie przyniosła mu powieść Podróże Guliwera. 

                                                   

      Jonathan Swift                             Sawrey Gilpin, Guliwer zwracający się do Houyhnhnmów (1769),                                

olej na płótnie, Yale Centre of British Art, New Haven 

Podróże Guliwera (znane też jako Przygody Guliwera) są uważane za najważniejszą powieść 

angielską XVIII wieku. Zostały rozpowszechnione w uproszczonej wersji dla młodzieży, 

eksponującej elementy fantastyczne oryginału. To satyra na ludzką naturę poddająca krytyce 

obyczajowość, atakująca głupotę i nietolerancję. Swift wykorzystał formę powieści 

podróżniczej, w której bohater, Lemuel Guliwer, opowiada o swoich przygodach. Część z nich 

jest związana z pobytem w krainie rządzonej przez mądre konie. 

utopia  - (miejsce nieistniejące), literacka wizja doskonałego państwa, którego obywatele są 

szczęśliwi, a system polityczny jest zbudowany na zasadach sprawiedliwości społecznej, 

równości i solidarności. Utopią nazywa się też mrzonkę, coś niemożliwego do zrealizowania. 
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Polecenie 2: Przeczytaj poniższy fragment, następnie zredaguj 7 „otwartych” pytań do tekstu. 

Przypomnę: do  formułowania takich pytań nadają się takie słowa jak: "Kto?”, "Co?”, "Jak?”, 

"Kiedy?”, "Dlaczego?” i "Po co?”. Ostatnim „krokiem” będzie zredagowanie  odpowiedzi -                    

pełne zdania (zeszyt przedmiotowy).                                                                                                                              

Zadania prześlesz (zdjęcie/zdjęcia) na początku przyszłego tygodnia (6.04.2020/poniedziałek).                                    

Jonathan Swift  „Przygody Guliwera” 

(fragmenty) 

Znalazłszy się w zupełnym opuszczeniu, ruszyłem przed siebie i wkrótce stanąłem na twardej ziemi. 

[…] Spojrzawszy w lewo, ujrzałem konia posuwającego się z wolna polem. […] Koń zatrzymał się                  

na chwilę, zbliżywszy ku mnie, lecz wkrótce opanował się i spojrzał mi prosto w twarz z wyraźnymi 

oznakami zdziwienia. Przyjrzał się mym dłoniom i stopom, a później obszedł mnie kilkakrotnie dokoła. 

Ruszyłbym dalej, lecz zagrodził mi drogę, spoglądając jednak łagodnie i nie okazując żadnej 

gwałtowności. Staliśmy przez pewien czas, przyglądając się sobie nawzajem; wreszcie ośmieliłem się 

wyciągnąć ramię w kierunku jego szyi, pragnąc go pogłaskać; gwizdnąłem przy tym, jak to zwykle 

czynią ujeżdżacze, gdy chcą okiełznać obcego konia. Lecz zwierzę to przyjęło, jak się wydaje,                       

ze wzgardą moje umizgi; potrząsnęło głową i ściągnęło brwi, ostrożnie unosząc przednią lewą nogę, 

by odsunąć mą rękę. Później zarżało trzy- lub czterokrotnie, lecz w tak różnych kadencjach, że byłem 

niemal gotów uznać to za jakiś język, którym mówiło do siebie. Podczas gdy byliśmy tym zajęci, zbliżył 

się do nas drugi koń i powitał pierwszego w wielce ceremonialny sposób; wysunęły ku sobie prawe 

przednie nogi i trąciły się lekko kopytami, rżąc kolejno po kilka razy i tak odmieniając głos,                            

że wydawało się to niemal artykułowaną mową. Odeszły kilka kroków, zapewne chcąc się naradzić, i 

przechadzały, idąc obok siebie, tam i na powrót, jak osoby rozważające ważną sprawę; często jednak 

zwracały oczy ku mnie, jak gdyby pragnąc upewnić się, że nie ucieknę. Byłem zdumiony, widząc 

podobne postępowanie u głupich bydląt, i pomyślałem, że jeśli mieszkańcy tego kraju obdarzeni są 

proporcjonalnie większym rozumem, muszą być najmądrzejszymi ludźmi w świecie. Myśl ta 

pocieszyła mnie wielce, postanowiłem więc iść dalej, póki nie napotkam jakiegoś domu, wioski lub 

krajowców; pozostawiając tu oba konie, by rozmawiały, jak długo zechcą. Lecz pierwszy z nich, 

będący nakrapianym siwkiem, widząc, że chcę się oddalić, zarżał za mną tak wymownie, że wydawało 

mi się, jak gdybym pojął, co ma na myśli; zawróciłem więc i podszedłem do niego, oczekując dalszych 

rozkazów. […] 

Pozostańcie w domach i do zobaczenia!  

 W.K.                                                                                                                                  

j.polski28@interia.pl              

 

Na koniec – proponuję obejrzeć materiał pt. „Jak się uczyć i wszystko pamiętać”.                                         

7 minut konkretnych porad przed egzaminem i nie tylko.... Warto! 

https://www.youtube.com/watch?v=rl1ZFS2N35Q 

mailto:j.polski28@interia.pl
https://www.youtube.com/watch?v=rl1ZFS2N35Q

