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Witajcie  

 

Dziękuję za przesłane prezentacje.  

Większość z Was zrobiła już   test z portalu eduelo. Niektórzy w 100%. 

Brawo!  

 

Poprzednim razem pisałam, abyście zalogowali się na stronie WSiP-u. 

Na Wasze adresy mailowe dostaliście wiadomość ze strony WSiP. Może być w 

odebranych, powiadomieniach. Sprawdźcie też spam.  Po wpisaniu kodu (dostali 

go Wasi rodzice – dla całej klasy jest taki sam), będziecie mogli korzystać z e-

podręcznika oraz będziecie dostawać ode mnie zadania (podobnie jak na eduelo). 

 

Do tej pory  niestety zalogowała się tylko jedna osoba z Waszej klasy.  

 

Jeśli ktoś nie podał maila  w dzienniku lub nie dostał jeszcze wiadomości,  proszę 

skontaktować się ze mną  na dzienniku elektronicznym. Należy Tam napisać mi 

poprawny mail. 

 

 

                                                            
 

Do tej pory powtarzaliśmy materiał. Dziś zaczynamy nowe tematy. 

Poznacie wiersz Jerzego Harasymowicz oraz przypomnicie sobie środki 

poetyckie. Dziś jeszcze podam Wam tekst wiersza. Następnym razem będę się 

odwoływała do e-podręcznika. 

 

Drugi temat będzie dotyczył pisowni. 

 

 

Temat: Pomiędzy nocą a dniem, pomiędzy jawą a snem. 
 

Wysłuchajcie   na YouTube piosenki w wykonaniu zespołu SDM 

https://www.youtube.com/watch?v=b9_bZ3sCJ9M  

 

 Proszę, przeczytajcie wiersz Jerzego Harasymowicza. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=b9_bZ3sCJ9M


W marcu nad ranem 

 

Najlepiej jest zbudzić się w marcu nad ranem, 

Kiedy cieniutkie, czarne widełki sadu przez wiatr wygięte, 

Gdy w niedalekim lasku śnieżyczki w najbielszych szatach 

Czekają na wschód słońca, by na tle czerwieni zmartwychwstać jak święte. 

 

Z dachu upite przez czarownice biedne polskie diabły w łapciach, 

Siedząc sztywno, zjeżdżają z łoskotem i znikają w ziemi. 

W ogrodzie spoza zaspy uszy zajęcy widać jak wielkie otwarte nożyce. 

Na oknie głowa kota, jak wielka furażerka, pilnie słucha, co dzieje się w sieni. 

 

Jodły w mroku majaczą, ogrodu pilnują, 

A z rynny jak z długiego starego buta, gdzie skąpiec chował pieniądze, 

Sypią się bez przerwy monety czerniejącą dziurą, 

Bo na odwilży lodowy buta spód spękał, życie zakończył. 

 

I rozpoznać już można góry niskie jak dach chatki, nad którym wrony 

Jak sczerniałe ze starości poszycie, wirują z drzewa na wietrze, 

I widać już, jak  pod oknem, po bieli 

Skaczą pierwsze zielone trawki ,to tu, to tam, jak świerszcze  
Jerzy Harasymowicz 

 

 

Jeżeli nie rozumiecie znaczenia wyrazów, znajdźcie wyjaśnienie  w słowniku 

języka polskiego. 

 

 

Wykonajcie polecenia. Odpowiedzi zapiszcie w zeszycie. 

Polecenia z gwiazdką są trudniejsze.  

 

1. Kto mówi w wierszu? Co wiemy o tej osobie? 

2. Dlaczego według niej najlepiej jest obudzić się w marcu nad ranem? 

3. Jakie tytuły można nadać kolejnym zwrotkom?* 

4. Wymień elementy krajobrazu opisane w utworze. 

 

Przypomnijcie sobie wiadomości o poznanych środkach poetyckich (epitet, 

porównanie, przenośnia, uosobienie). Zapisywaliśmy je w zeszycie, możecie też 

skorzystać z innych źródeł.  Kiedyś się tego trzeba w końcu nauczyć  

 

5. Wyszukajcie i podajcie po dwa  przykłady środków poetyckich z wiersza 

J. Harasymowicza. 

 



Środek poetycki Przykład z wiersza 

  

  

  

  

 

Jeżeli będziesz miał problem z notatką, w następnym zestawie podam odpowiedzi 

na pytania. Będziecie mogli porównać i sprawdzić swoje odpowiedzi. 

  

 

                                                            
 

 

A teraz czas na ortografię… 

 

Temat: Życie ze szczyptą fantazji. Pisownia zakończeń –ji, -ii, -i. 
 

Podajcie dopełniacz liczby pojedynczej podanych rzeczowników: 

promocja - 

recenzja – 

szyja – 

historia - 

nadzieja - 

ziemia – 

rewia - 

 

Przypomnijcie sobie zasady pisowni zakończeń –ji,  –i,  -ii 

 

Rzeczowniki rodzaju żeńskiego zakończone w mianowniku na –ja lub –ia 

mają w dopełniaczu, celowniku i miejscowniku  liczby pojedynczej 

następujące zakończenia: 

-ji 

Gdy zakończenie –ja występuje po spółgłoskach c,z,s, np. iluzja- iluzji 

 

-i 

Gdy zakończenia –ja występują po samogłoskach np. zgraja – zgrai  

Gdy zakończenie –ia występuje: 

 po spółgłoskach p, b, f, w, m w wyrazach rodzimych i przyswojonych 

np. głębia – głębi 

 po n w wyrazach,  których zakończenie wymawiamy w mianowniku 

jako [ńa] 

 np. widownia – widowni 



-ii 

Gdy zakończenie –ia występuje: 

 po spółgłoskach: p, b, f, w, m  w wyrazach obcego pochodzenia np. 

utopia – utopii 

 po spółgłoskach: t, d, r, l, k, g, h np.  reżyseria – reżyserii 

 po n w wyrazach, których zakończenie wymawiamy w  mianowniku 

jako [ńja] ironia - ironii 

 

 

Czas na  utrwalenie wiadomości 

Na portalu eduelo wysłałam do Was test sprawdzający pisownię poznanych 

zakończeń. Mam nadzieję, ,że tym razem również zrobicie go w 100% 

 

Na jego rozwiązanie czekam do poniedziałku do godziny 13.00. 

 

Życzę miłej pracy  

 

Pozdrawiam Was serdecznie  


