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Zielona Góra, 2 kwietnia  2020r. 

 

Dzień dobry Wszystkim z ”8”!   Dzień dobry Paniom i Panom! 

Nasz plan działania: 

1. Wyrazy rodzime i zapożyczone. 

2. Barbara Kosmowska „Pozłacana rybka”. 

3. CV, czyli jak napisać życiorys. 

 

Ważne: tradycyjnie - pracujemy w zeszycie przedmiotowym.                                                              

Podziel pracę na dwa lub trzy dni.                                                                                                                    

Materiał pochodzi z trzech naszych lekcji (czwartek, piątek i poniedziałek).  

 

 

Odpocznij w sobotę i niedzielę! 

 

RÓB PRZERWY W TRAKCIE PRACY! 

  

 

 

 

PROPONOWANE ODPOWIEDZI DO ZADAŃ Z ZESTAWU 5 

Informację dotyczącą proponowanych odpowiedzi (zestaw 5/31 marca 2020r.) zamieszczę 

we wtorek (7 kwietnia),  ponieważ termin wysyłania zdjęć z wszystkimi pracami jeszcze                             

nie upłynął  (szczegóły w zestawie 5 – SPRAWDŹ!) 
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SPOTKANIE 1 

Temat: Bogactwo wyrazów, czyli, wyrazy rodzime i zapożyczone.                                                                                                       

(zapis w zeszycie przedmiotowym) 

W trakcie spotkania:  
 - utrwalisz znaczenie pojęć: wyrazy rodzime i zapożyczone, 
 - skorzystasz z odpowiednich słowników, aby sprawdzić znaczenie wyrazów. 

 

 

Polecenie 1: Przeczytaj poniższe definicje. Przyda się to w trakcie dalszej pracy. 
 
Słownictwo języka polskiego ze względu na pochodzenie można podzielić na dwie grupy: 

wyrazy rodzime (wyrazy odziedziczone z języka prasłowiańskiego, który był źródłem dla 
wszystkich języków słowiańskich a także słowa utworzone w polszczyźnie, 
np. zboże, ojciec, siostra); 

wyrazy zapożyczone (słowa przejęte z innych języków wraz ze swoim oryginalnym 
znaczeniem, np. biznes, komputer, make-up, jogging, weekend). 

Przykłady zapożyczeń: 

 

 

Polecenie 2a: Obejrzyj  uważnie materiał  pt. „Jak obce słowa wskakują do polszczyzny,                
a my nawet o tym nie wiemy”. Dowiesz się jak zapożyczenia bardzo sprytnie pojawiają się 
w naszym języku. Czasem nawet nie wiemy, że to zapożyczenia!  

Nagrany materiał jest dynamiczny i ogląda się go „błyskawicznie”  - a to wszystko  dzięki  
bardzo komunikatywnej prowadzącej! 

https://www.youtube.com/watch?v=3PRwtl9B62E 

https://www.youtube.com/watch?v=3PRwtl9B62E
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Polecenie 2b: Na kartce A 4 zredaguj artykuł do gazetki szkolnej                                                               
pt. „Jak obce słowa wskakują do polszczyzny, a my nawet o tym nie wiemy”.                                                                
Objętość tekstu: minimum 7 – 8 zdań.                                                                                                           

Zrób wyraźne zdjęcie i wyślij na adres j.polski28@interia.pl     

Termin nadesłania pracy: do 07.04.2020r. (wtorek ), do godz. 15.00.  

Praca na ocenę: kategoria -  wypracowanie domowe/waga: 2. 

 

Polecenie 2: Wyjaśnij znacznie podanych pięciu  słów (zapis w zeszycie przedmiotowym)                                                                                  
W razie problemów skorzystaj ze słownika.  

antrakt – foyer – haiku –niuans –sprint  

 

 

RÓB PRZERWY NA ODPOCZYNEK! 

 

 

Możesz posłuchać muzyki, np. filmowej… 

https://www.youtube.com/watch?v=SKk6Dn9gLic&list=PLRl9nu5snjXsIc3Rl695KoBo-uCxyhsQt&index=2 

 

SPOTKANIE 2 

Temat: Jak Alicja walczyła o życie brata? Barbara Kosmowska „Pozłacana rybka”.                     

(zapis w zeszycie przedmiotowym) 

W trakcie spotkania: 

- poznasz fragment książki pt. „Pozłacana rybka”,                                                                                      

- nazwiesz uczucia i emocje,                                                                                                                                  

- zredagujesz kartkę z dziennika. 

 

 

mailto:j.polski28@interia.pl
https://www.youtube.com/watch?v=SKk6Dn9gLic&list=PLRl9nu5snjXsIc3Rl695KoBo-uCxyhsQt&index=2
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Polecenie 1: Przeczytaj poniższe informacje. Przydadzą się w trakcie dalszej pracy. 

O autorce 

Barbara Kosmowska (ur. 1958) jest autorką powieści, a także 
słuchowisk radiowych dla młodzieży. Przez krótki czas 
pracowała jako nauczycielka, obecnie jest literaturoznawcą                   
w Akademii Pomorskiej w Słupsku. Za swoje powieści otrzymała 
wiele literackich nagród i prestiżowych wyróżnień.  

 

O książce 

Pozłacana rybka to opowieść o Alicji, nastolatce, która musi się zmierzyć z problemem 
rozpadu rodziny, rozterkami pierwszej miłości, a przede wszystkim – ze śmiertelną chorobą 
przyrodniego brata. Autorka przeplata błahe, codzienne wydarzenia opisem zmagań, których 
celem jest powrót do normalnego, stabilnego życia. Powieść została nagrodzona w Konkursie 
Literackim im. Astrid Lindgren organizowanym przez Fundację ABCXXI „Cała Polska czyta 
dzieciom”. Jeden z krytyków napisał o tym utworze: „niepokoi, skłania do refleksji, stawia 
ważne pytania, wymaga dopowiedzenia własnym życiem”. 

 

Polecenie 2:  Przeczytaj fragmenty lektury Barbary Kosmowskiej pt.  „Pozłacana rybka”. 

 

W drzwiach stał ojciec. I Alicja dałaby głowę, że przez okres wakacji nie robił nic innego, tylko 
się starzał. Niewyspany i nieogolony próbował wydobyć jakiś powitalny uśmiech, ale nawet 
uśmiech nie chciał się przykleić do jego zmęczonej twarzy. 
– Masz szczęście – rzuciła Alicja po powitaniu. – Jeszcze chwila, a z twojego jabłecznika 
zostałyby tylko okruszki. Zrobię ci kawę – zaproponowała i ruszyła w stronę kuchni, ale tata 
powstrzymał ją ręką. 
– Zostań, Alicjo. Muszę ci wyjaśnić, dlaczego po ciebie nie przyjechałem. 
– Nie trzeba. Pociągi też są na świecie – odpowiedziała z uśmiechem. 
– Trzeba – odparł. 
Alicja nie mogła zebrać w rozsądną całość słów taty. Bo zrozumiała, że stało się coś złego, 
kiedy nie chciał wypić kawy. Ale miała nadzieję, że to coś złego dotyczy Miss Lata, która 
spakowała walizkę ojca i wystawiła ją wraz z właścicielem na korytarz. Mogło też się zdarzyć, 
że tata przestał być szefem w wydawnictwie. I dla niego byłby to koniec świata, ponieważ 
rodzice Alicji swoją pracę traktowali jak członka rodziny. Ale nie Fryderyk! Nic złego nie miało 
prawa dotknąć Fryderyka, bo on ze złem nie miał nic wspólnego. Nigdy. Można było mu 
zarzucić, że sepleni i przekręca wyrazy, że jest zbyt filozoficzny na swoje pięć lat. Można było 
się na niego gniewać o rozebraną do obłędnej nagości komórkę i o znikające zabawki. Można 
było nawet obrazić się na Fryderyka za to, że zainteresował się, czym kwiaty piją wodę, i 
powyjmował całą kolekcję storczyków z doniczek. Jednak nie było takiej opcji, aby cokolwiek 
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złego mogło mu się przydarzyć. I właśnie z tego powodu Alicja płakała, zaciskając mocno 
dłonie w dwie drżące pięści. 
– Dlaczego nikt mi o tym nie powiedział? Dlaczego dopiero dzisiaj?… 
– Chcieliśmy, abyś chociaż ty miała spokojne wakacje. – Ojciec nie patrzył na córkę, jakby 
chciał uniknąć jej pełnych oskarżeń oczu. – Na początku sami nie wiedzieliśmy, co się dzieje. 
Wyniki badań znamy dopiero od trzech dni. I tak, jak ci mówiłem, są fatalne. […] 

*** 

Fryderyk każdego dnia stawał się mniejszy. I z coraz większą niechęcią ruszał z Alicją na 
prawdziwe powietrze. Siedział pod lipą apatyczny, jakby wcale nie cieszyły go odwiedziny 
bliskich i kolejne samochodziki do kolekcji. 
– A Patryk juz niedługo idzie do domu – szepnął niedawno z wyraźną zazdrością. 
– Był w szpitalu dłużej od ciebie. Ale to chyba dobrze? – Alicja przyjrzała się bratu z 
uśmiechem. – Przestanie cię szczypać i puszczać te swoje bąki… 
– Wolę zeby puscał i był – wzdychał Fryderyk. – Nie chcę zasypiać sam – dodał lekko 
zawstydzony. 
– Nie jesteś sam. Przecież cały czas masz tłok przy łóżku! – przypomniała mu Alicja. – 
Wszyscy cię odwiedzamy na wyścigi. 
– Twoja mama nie – przerwał jej z wyrzutem. 
– Moja mama codziennie o ciebie pyta. Zobacz, co ci przysyła… 
Alicja poszperała w plecaku i wyjęła piękną kolorowankę. – Ze Szwecji! – powiedziała z dumą. 
– To ja nicego nie zrozumiem – zbuntował się. 
– Tu wystarczy malować, nie trzeba czytać – uśmiechnęła się na ten upór małego. 
– A są na obrazku jakieś groby? – zajrzał łaskawie do książeczki. 
– Słucham? – zdrętwiała. 
– Groby cy są? Chciałbym zobacyć prawdziwy grób. 
– Daj spokój, Jaszczurko! Co za pomysły! – ofuknęła go nerwowo. – Skąd ci takie rzeczy 
przychodzą do głowy?! Na rysuneczkach jest wieś, do której pojedziemy. Zobacz – zbyt 
szybko przewracała kartki – domek, obora i krówka. […] A tu babcia z dziadkiem. Uśmiechają 
się do ciebie. I kury… 
Fryderyk poważnie przyglądał się obrazkom. 
– A cy Pan Bóg ma brodę? Bo Patryk mówił, ze ma taką jak jego tata. A tata Patryka wcale nie 
wygląda jak z nieba tylko jak z kawiarni, bo był w białej kosuli i krawacie. Pan Bóg ma 
krawat?… 
– Myślę, że ma. On ma wszystko – szepnęła Alicja i szybko zamknęła książeczkę. […] 

*** 

Od pewnego czasu Fryderykowi często zdarzało się przed nią uciekać w biel poduszki. 
Odwracał się do siostry plecami i zastygał w bezruchu. Teraz też leżał sztywno na boku, nie 
reagując na jej przyjazne kuksańce. 
– Ej, Jaszczurko! – próbowała się do niego przytulić. – Co tak znieruchomiałeś? To głupia 
zabawa! 
– Umiem juz tak wytsymać. Jak umrę, to będę musiał lezeć i lezeć, i się nie porusać – 
oświadczył nagle, siadając. 
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– Przestań, kochanie! – Alicja ponownie rozejrzała się bezradnie wokół. Na jej przerażony 
wzrok i naganę brzmiącą w głosie zareagowała jedna z dziewczyn z końca sali. Lekko 
podeszła do łóżka Fryderyka. 
– Cześć – wyciągnęła do Alicji rękę. – Mam na imię Zuza. 
– Cześć. Jestem Alicja. 
– Ceść. Jestem Fryc-Pic – dodał Fryderyk i obie się uśmiechnęły. 
– Mały cię przeraził, co? – Zuza podsunęła Fryderykowi kredki i otworzyła książeczkę na 
stronie przedstawiającej rodzinny obiad. – Smaruj, Frycu-Picu. Potem cię ocenię – 
powiedziała głosem nauczycielki. – Ma być na medal, zrozumiano? 
– Tak jest! – ożywił się Fryderyk i zaczął kolorować obrazek, zapominając o bożym świecie. 
Podeszły do okna. 
– Jesteśmy z wolontariatu – Zuza wskazała głową na kręcące się po sali koleżanki. – 
Przychodzimy tu często i zdążyłyśmy się przyzwyczaić do dzieciaków. Ich pytań i zabaw. 
Dzieci tutaj bawią się trochę inaczej – dodała z powagą. 
– No właśnie – Alicja spojrzała w szybę, uciekając wzrokiem od nowej znajomej. – Wiem, że 
Fryderyk jest bardzo chory, ale nie znoszę tej jego… Tej niepotrzebnej ciekawości śmierci… I 
w ogóle… – Alicja płakała. Wprawdzie zdradzały ją tylko drżące plecy, ale w żaden sposób nie 
mogła opanować nagłej potrzeby płaczu. Pomyślała z przerażeniem, że pierwszy raz od 
początku choroby brata pozwoliła sobie na taką słabość. 
– Dlaczego mówisz, że ciekawość śmierci jest niepotrzebna? – Zuza delikatnie objęła Alicję. 
Tak delikatnie, że Alicja wcale tego gestu nie była pewna. 
– On przecież wyzdrowieje – chlipnęła. 
– Chcemy, żeby tak było. Wszyscy – Zuza też zapatrzyła się w okno. – Kiedy zachorował mój 
brat, miałam tyle lat co ty. Myślisz, że dawałam wiarę złym diagnozom? Lekarzom? 
Badaniom? Do końca ufałam tylko własnej prawdzie. I nie pozwoliłam Jaśkowi na żadną 
szczerość. Gasiłam jego niepewność. Gniewałam się, kiedy mnie pytał o tamtą stronę. Nawet 
zabroniłam mu o niej mówić i myśleć. A Jasiek stawał się coraz bardziej nieufny i samotny. 
Kiedy umarł, było za późno, aby go przygotować i uspokoić. A ja dopiero wtedy zrozumiałam, 
że był ode mnie mądrzejszy i bardziej odważny, choć miał dopiero dziesięć lat. 
– Przykro mi – Alicja podniosła na Zuzę oczy pełne łez. – Nie wiedziałam… Ja nie mogłabym 
tak… Wiesz, o co mi chodzi. 
– Tu pracować? – Zuza domyślnie skinęła głową. – Jasne, że wiem. Musiało minąć sporo 
czasu, zanim się zdecydowałam. Najpierw miałam do wszystkich żal. Do Boga, lekarzy, 
pielęgniarek. Nawet do tych dzieci, które stąd wyszły zdrowe… Wyobrażasz sobie, jakie to 
było okropne? Mieć żal do tych, którym się udało… Ale teraz jest inaczej. Nie przychodzę tu 
ze względu na siebie. Przychodzę, bo zrozumiałam, że mogę się przydać innym. Wiem, że to 
jest trudne – Zuza wręczyła Alicji chusteczki. – Spróbuj jednak wczuć się w sytuację 
Fryderyka. On najlepiej wie, co się dzieje wokół. Nie zbywaj go bajkami, bo przestanie ci ufać. 
I może być tak, jak z moim Jaśkiem. Ucieknie od ciebie albo będzie się z tobą bawił w 
chowanego. Przegrasz. Nie znajdziesz go. Znajdą go ci, którzy go rozumieją i wiedzą, gdzie się 
kryje ze swoimi obawami. […] 
– Chyba masz rację… – Chusteczka powędrowała na policzki. – Muszę go zacząć słuchać. Żeby 
zrozumieć… Tylko to jest bardzo trudne… 
– Nauczysz się – Zuza wsunęła łobuzersko ręce do kieszeni szerokich dżinsów. – On nie boi 
się śmierci, bo jej nie zaznał, ale może go przerażać samotność, więc zrób wszystko, by nie 
był samotny. 
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Polecenie 3:  Zredaguj odpowiedzi na poniższe pytania (zeszyt przedmiotowy).                                                                                                                               

1. Jak Fryderyk podchodził do śmierci? Jak o niej rozmawiał?  
2. Co dla Alicji stanowiło największą trudność w rozmowach z chorym bratem?  
3. Jak Fryderyk i Oskar z powieści Schmitta traktują śmierć? W czym te postawy są do 

siebie podobne?  
4. Dlaczego Zuza zaczęła rozmawiać z siostrą Fryderyka?  
5. Jak rozmowa z Zuzą wpłynęła na sposób myślenia Alicji?  
6. Co tobie uświadomiła rozmowa dziewcząt?  
7. Dlaczego Zuza zaczęła pracę w wolontariacie? 

Polecenie 4:  W imieniu Alicji napisz kartkę z dziennika, w której opiszesz, jak bohaterka 

dowiedziała się o chorobie brata (zeszyt przedmiotowy/narracja 1-osobowa/7-8 zdań).      

Uwaga: polecenia 3 i 4 sprawdzimy po powrocie do szkoły. Tym razem nic nie wysyłaj. 

 

                                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

SPOTKANIE 3 

Temat: CV, czyli jak napisać życiorys.                                                                                                         

(zapis w zeszycie przedmiotowym) 

W trakcie spotkania: 

- utrwalisz znaczenie pojęcia „CV”,                                                                                                                

- napiszesz swoje CV. 
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Polecenie 1: Obejrzyj  uważnie materiał  pt. „Jak napisać dobre CV”.                                                              

W niecałe 4 minuty uporządkujesz sobie informacje dotyczące pisania CV (życiorysu). 

https://www.youtube.com/watch?v=M9aARvKFdQo 

 

Polecenie 2: Poszukaj w Internecie różnych wzorów i przykładów Curriculum Vitae.                         
Na podstawie znalezionych dokumentów oraz podanego poniżej wzoru zredaguj                               
swoje CV (absolwenta klasy VIII) na kartce A4 (nie zamieszczaj swojego zdjęcia). 

Zrób wyraźne zdjęcie i wyślij na adres j.polski28@interia.pl     

Termin nadesłania pracy: do 07.04.2020r. (wtorek ), do godz. 15.00.  

Praca na ocenę: kategoria -  wypracowanie domowe/waga: 2. 

 

 

PROPONOWANY WZÓR (jesteś uczniem klasy VIII i nie wszystkie rubryki dotyczą Ciebie) 

 

 

CURRICULUM VITAE 

Miasto, data 

 

 

Dane osobowe 

 

Imię i nazwisko: ................................   

Data urodzenia: ................................    

Miejsce urodzenia: ........................... 

Adres:.................................................   

E-mail:............................................... 

Telefon komórkowy: ....................... 

 

 

Miejsce na zdjęcie/ 

https://www.youtube.com/watch?v=M9aARvKFdQo
mailto:j.polski28@interia.pl
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Wykształcenie 

 

1996 - 2000 Studia .................kierunek ................, specjalizacja..........., ukończone z tytułem 

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

 

Doświadczenie zawodowe 

 

2000 – obecnie Praca w firmie..................... 

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

na stanowisku........................ 

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

zakres 

obowiązków...........................................................................................................

.......... 

 

1998 – 2000 Praca w firmie..................... 

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

na stanowisku........................ 

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

zakres 

obowiązków...........................................................................................................

.......... 

 

Dodatkowa działalność 

 

2000 - 2001 Działalność w organizacji 

studenckiej...................................................................................... 

 

Dodatkowe umiejętności 

 

 bardzo dobra/dobra znajomość obsługi komputera w środowisku Windows 

 bardzo dobra/dobra znajomość pakietu Microsoft Office oraz.................................. 

 prawo jazdy kat. B 
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Znajomość języków obcych 

 

 język ...............  poziom........................, 

certyfikaty.................................................... 

 

Zainteresowania 

 
literatura, muzyka, ............................................................................................................................ 

 

 

*** 

 

 

Zachęcam do systematycznej i kreatywnej pracy.  

Proszę o terminowe wysłanie zadań! 

 

Powodzenia! 

Pozostańcie w domach i do zobaczenia!  

 

 

 W.K.                                                                                                                                  

j.polski28@interia.pl        

       

 

REGULARNIE ĆWICZYMY… TO WAŻNE! 

… przy dobrej muzyce 

https://www.youtube.com/watch?v=zcev7yEPeF8 

 

 

mailto:j.polski28@interia.pl
https://www.youtube.com/watch?v=zcev7yEPeF8

