
 

Witajcie na kolejnej lekcji języka polskiego.     
 

Miło mi się znowu z Wami spotkać.  
Mam nadzieję, że  podmiot nie ma już dla Was tajemnic.    
Możecie porównać swoje odpowiedzi z podanymi poniżej. 

 

1. Nie ma sukcesów bez ciężkiej pracy. Podmiot logiczny. 
2. Wysiłek, praca i odwaga są potr zebne do znalezienia szczęścia. 

Podmiot szeregowy. 
3. Na straganie leżały marchewki i kapusta. Podmiot szeregowy. 
4. Odpoczywamy w górach i nad morzem. (my) Podmiot domyślny. 
5. Przybywa nam przyjaciół. Podmiot logiczny. 
6. Zabrakło nam cukru.  Podmiot logiczny 
7. Podlałam kwiaty.  (ja). Podmiot domyślny  
8. Ania z Kasią poszły do par ku. Podmiot towarzyszący. 
9. Szczęśliwi czasu nie liczą. Podmiot wyrażony pr zymiotnikiem. 

 

A teraz przechodzimy do nowego tematu. 

 

Zapewne wielu z Was  ma telefon. Jednym z jego elementów jest aparat fotograficzny. 
Funkcja robienia zdjęć i ich jakość jest dla niektórych  ważna przy wyborze telefonu. 
Często robicie zdjęcia.  To pamiątki z wakacji. Zatrzymane chwile z rodziną i przyja-
ciółmi. Coś, co Was rozbawiło lub zaciekawiło. Możliwość pochwalenia się tym, co 
robicie. 
A czy wiecie, kiedy ludzie zaczęli robić zdjęcia? 

 

Przeczytaj tekst: Wiem więcej 

 

Początki fotografii sięgają XIX wieku. Francuski fizyk 
Joseph Nicéphore Niépce  (czytaj: żosef nisefor nieps) 
pierwszy utrwalił obraz z aparatu na specjalnej płytce, 
zwanej dziś dagerotypem – od nazwiska współpracowni-
ka Niépce’a – Louisa Daguerre’a  (czytaj: luisa dagera). 
Oficjalne ogłoszenie wynalazku nastąpiło w 1839 roku. 
Jednak technikę, która dała podstawy współczesnej foto-
grafii, opracował angielski uczony – William Talbot, któ-
rego uznaje się za pioniera w tej dziedzinie. 

 

Pamiętaj: 
 dziel materiał na czę-

ści, 
 rób przerwy w nauce. 

Wtorek 



 

Niektórzy z Was mają założone konto na Fa-
cebooku. Pewnie zauważyliście, że  ostatnio  
„wrzucano” zdjęcia z dzieciństwa, stare foto-
grafie.   

 

Z tym wiąże się nasz dzisiejszy temat. 
Proszę przepiszcie temat do zeszytu: 

 

Temat: Lubię popatrzeć sobie, na czas, co gdzieś już pobiegł...* 

 

Poznacie dziś  wiersz pt. „Stare 
fotografie”.  
Zapoznajcie się z informacją o 
autorce. 

 

Joanna Pollakówna (1939–2002) – 
poetka, autorka licznych tomików 
poetyckich, wielokrotnie nagradza-
na za swoją twórczość. Znana prze-
de wszystkim z prac z dziedziny 
historii sztuki. Pisała również opo-
wiadania dla dzieci. 

 

*Cytat z wiersza Joanny Papuzińskiej „Fotografie” 

 

Przeczytajcie wiersz. 

 
Joanna Pollakówna 
 

Stare fotografie 
 
Twarze tych młodych kobiet 
tak pełne uroku 
– ta z półuśmiechem, 
ta z kpiącym wyzwaniem, 
nieodwołalnie odpływają w mroku. 
A co z uśmiechem? 
Co z niemym pytaniem?  
 
Proch przyjął prochy, 
ziemia zżuła kostki, 
z ciał wypijały sok drzewa wysokie. 
Lecz w jakim wietrze rozsnuły się 
głosy? 
Co z żartem płochym? 
Co z dziwnym urokiem?  
 
luty 2000 



 

Przeczytaj pytania. Odpowiedzi zapisz w zeszycie. Nie musisz przepisywać pytań. 

 

1. W jakich okolicznościach mogła się wypowiadać osoba mówiąca w wierszu? 
2. Które ze zdjęć umieszczonych obok wiersza byłoby jego najlepszą ilustracją? 
3. W jakim nastroju były osoby przywołane w wierszu? 
4. Wymyśl i zapisz dialog, który mogłyby prowadzić kobiety tuż przed przyjściem 

do fotografa. 
5. Przytocz przenośnie, za pomocą których przedstawiono upływ czasu. 

 
Czego dotyczą pytania zadane w utworze? Spróbuj na nie odpowiedzieć. Co charaktery-
stycznego odnajdujesz w tych odpowiedziach? 

 

Pytanie retoryczne  to pytanie, które zadaje się nie po to, aby uzyskać odpowiedź, 
lecz by skłonić odbiorcę do przemyśleń, podkreślić ważność wypowiedzianych 
słów. 

 

Zapamiętaj! 

 

Poznacie dziś nowy termin—pytanie retoryczne. 
Przepiszcie  do zeszytu definicję: 

 

Środa 
Przypomnij sobie wiersz pt. „Stare fotografie”. Przeczytaj go jeszcze raz. 

 

Pytania 

 
 

zainspirowane starymi 
fotografiami 

 

dotyczą upływającego 
czasu i przemijania 

 

są zapisem prze-
myśleń osoby 
mówiącej 

 

nie można na nie  
odpowiedzieć 

 

Pytania retoryczne występują: 
 w poezji, 
 w filozofii, 
 w przemówieniu, 
 w kazaniu, 
 w codziennych sytuacjach 

 

Pytania retoryczne  pełnią różne  funk-
cje: 
 skłaniają do refleksji, 
 wyrażają uczucia, emocje, 
 oddziałują na odbiorcę , wywołują 

reakcję, 
 podkreślają ważność wypowiada-

nych słów. 



 
Ewa Hartwig  

Lublin—Brama Krakowska 1990 

 
Lublin 

Brama Krakowska przed wojną 

 

Zastanów się: 
Czy fotografię można uznać za sztukę?  

 

Przyjrzyj się dwóm zdjęciom tego samego obiektu. Które z nich można uznać za arty-
styczną kreację? Uzasadnij swój wybór. Odpowiedź zapisz do zeszytu. 

 

Oceń, co jest najważniejsze podczas fotografowania artystycznego. Przyporządkuj do sche-
matu określenia z ramki. Uzupełniony schemat przepisz do zeszytu. 

 
• marka aparatu • • wybór obiektu • decyzja o sposobie ujęcia  • przygotowanie 
techniczne   • pasja twórcza • umiejętność przekazania własnych emocji 



 

To wszytko na dziś   

 

Może w święta poprosicie swoich rodziców, aby pokazali Wam stare, rodzinne 
fotografie?  
Ja lubiłam oglądać z moimi rodzicami stare fotografie. Podczas ich oglądania 
można poznać ciekawe historie. 

 
Proszę, aby zdjęcia notatek  z  tego tema-
tu przesłali:  
Weronika, Kornelia,  Patryk i  Ola. 
Czekam do środy do godziny 17.00 
Mój adres: 
malgorzatawoj7@o2.pl  
 

 

Dziękuję, że wzięliście udział w lekcji   
Życzę Wam miłej pracy   

 

Życzę Wam  
zdrowych i radosnych  
Świąt Wielkanocnych 

 

Małgorzata Wojciechowska  

 

To nasze ostatnie spotkanie przed świętami. 


