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Witajcie   

 

 

Za Wami ekranizacja powieści „Krzyżacy”. 

Dziś poznamy fragment tej powieści Henryka Sienkiewicza.  

Utrwalicie wiadomości na temat powieści historycznej, archaizmów oraz 

poznacie wiadomości na temat średniowiecznego rycerza. 

Piątek: 

 

Temat: Rycerski świat. 
 

Przeczytaj tekst i  na jego podstawie napisz notatkę o średniowiecznym 

rycerzu (jego cechy, jakim zasadom był wierny). 

 

Kiedy dziś mówimy, że ktoś zachował się po rycersku, przywołujemy wzorzec 

osobowy średniowiecznego rycerza. Jego życie było podporządkowane wielu 

zasadom i regułom postępowania (zasady te składały się na etos rycerski i 

tworzyły swoisty kodeks). Rycerz brał udział w wojennych wyprawach, walczył 

w imieniu swojego pana i bronił religii. W czasie pokoju uczestniczył w 

turniejach, w których reprezentował władcę lub damę swego serca. W każdej 

sytuacji musiał postępować honorowo i wykazywać się odwagą. W jego życiu 

najważniejsze były trzy wartości: wiara, ojczyzna i honor. Średniowieczny rycerz 

stał się symbolem szlachetności i prawości. 

 



Najsłynniejszym polskim rycerzem był Zawisza Czarny. 

Jeśli chcecie więcej dowiedzieć się na temat tego rycerza,  to możecie: 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Zawisza_Czarny_z_Garbowa 

 

Tak przedstawił go Jan Matejko: 

 

 
 

 

Henryk Sienkiewicz w swojej książce opisuje innego rycerza Powałę z Taczewa. 

 

Aby więcej dowiedzieć się o postaci, masz link: 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Miko%C5%82aj_Powa%C5%82a_z_Taczewa 

 

 

Przeczytajcie w podręczniku  o lekturze oraz fragment tekstu:  

 wsipnet.pl 

 podręcznik  

 kształcenie literackie i kulturowe 

 spis treści: Rycerski świat. 

 

 

 

 Wykonaj polecenia: 

1. Opowiedz własnymi słowami o wydarzeniach opisanych w przedstawionym 

fragmencie Krzyżaków. Przyjmij punkt widzenia jednego z bohaterów. 

2. Wytłumacz, dlaczego Zbyszko zaatakował krzyżackiego rycerza. Jakie reakcje 

wzbudził jego czyn? 

3. Wyjaśnij, do jakiej zasady kodeksu rycerskiego odwołał się Powała z Taczewa, gdy 

powstrzymywał Zbyszka przed atakiem na rycerza krzyżackiego. 

4. Opisz Powałę z Taczewa. Jak Maćko i Zbyszko traktowali tego rycerza? Dlaczego?  

W opisie wykorzystaj niżej podane słownictwo: 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Zawisza_Czarny_z_Garbowa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Miko%C5%82aj_Powa%C5%82a_z_Taczewa


FORMY WYPOWIEDZI. OPIS POSTACI 

Treść Przydatne słownictwo 

Przedstawienie opisywanej postaci 

X to... 

X jest... 

jednym z... jest...  

Uzasadnienie, dlaczego bohater wart jest 

opisania 

wśród... wyróżnia się... 

warto zwrócić uwagę na X, ponieważ... 

Przedstawienie cech wyglądu (na przykład 

sylwetka, twarz, włosy, oczy) 

sylwetka przypomina... 

twarz zdobi... 

włosy okalają... 

przyciąga uwagę...  

Opisanie sposobu ubierania się 

modnie 

elegancko 

swobodnie 

z fantazją 

z klasą 

oryginalnie 

zgodnie z zasadami... 

Wrażenie, jakie wywołuje opisywana 

postać 

przyciąga uwagę... 

budzi sympatię... 

robi wrażenie... 

jest jak... 

 

 

Przeczytaj i przepisz do zeszytu: 

 

Powieść historyczna to powieść łącząca elementy prawdy historycznej (postacie, 

zdarzenia, miejsca) z elementami fikcyjnymi wkomponowanymi w tok wydarzeń 

historycznych. Autorzy dbają zazwyczaj o zgodność składników świata 

przedstawionego z realiami epoki, w której osadzają akcję powieści. 

 

W podręczniku przeczytaj informacje na temat archaizmów.  

Mam pojęcie Archaizmy 

 

Na podstawie książki przygotuj krótką (pamiętacie, wybieramy tylko istotne 

wiadomości) notatkę o archaizmach. 

 

To wszystko  

 
Proszę, aby zdjęcia notatek przesłali mi:   Gabrysia, Karol, Kacper, Zuzia, Stefcia, 

Victoria. 

 

 

 



Poniedziałek: 

 

Proszę, przypomnijcie sobie, co to jest formant. 

 

Wyraz pochodny składa się z dwóch części. Część przejęta z wyrazu 

podstawowego nazywa się TEMATEM SŁOWOTWÓRCZYM. W temacie 

słowotwórczym zawiera się podstawowa treść myślowa wyrazu, na przykład dom 

oznacza: ‘budynek, w którym się mieszka’. Część, którą wyraz pochodny różni 

się od wyrazu podstawowego (zazwyczaj jest to część dodana do tematu 

słowotwórczego), nazywa się FORMANTEM. Nadaje ona powstałemu 

wyrazowi dodatkowe znaczenie, na przykład w wyrazie domek formant -ek 

wprowadza znaczenie: mały, a zatem dom-ek to mały dom. 

 

Dziś poznacie rodzaje i funkcje formantów. 

 

Temat: Rodzaje i funkcje formantów. 
 

Przeczytaj tekst i przepisz do zeszytu notatkę: 

  

W zależności od pozycji względem tematu słowotwórczego formanty dzielą się 

na: 

PRZEDROSTKI (prefiksy) – znajdujące się przed tematem słowotwórczym 

(na-pisać); 

PRZYROSTKI (sufiksy) – znajdujące się po temacie słowotwórczym (pis-arz); 

WROSTKI (interfiksy) – znajdujące się między dwoma tematami 

słowotwórczymi w wyrazach złożonych (język-o-znawca). 

Ponadto wyróżniamy FORMANTY ZEROWE (oznaczamy je znakiem ∅) – 

występują one w wyrazach pochodnych, które powstały przez odrzucenie 

końcowej cząstki wyrazu podstawowego (dźwig-∅). 

 

Formanty dzielimy na: 

 przedrostki -  znajdują się przed tematem słowotwórczym, 

 przyrostki – znajdują się po temacie słowotwórczym, 

 wrostki –  znajdują się między dwoma tematami słowotwórczymi, 

 formaty zerowe – występują w wyrazach, które powstały przez 

odrzucenie cząstki wyrazu podstawowego. 

 

Formanty zmieniają podstawowe znaczenie zawarte w temacie słowotwórczym 

wyrazu, uczestniczą tym samym w kształtowaniu znaczenia nowego wyrazu 

(wyrazu pochodnego). Niektóre formanty mają stałą funkcję znaczeniotwórczą, 

na przykład: 



 -ek (w połączeniu z rzeczownikami), -utki (w połączeniu z 

przymiotnikami) – tworzą zdrobnienia wyrazów (np. pies-ek, mal-utki); 

 -isko, -ydło, -al – tworzą zgrubienia (ps-isko, strasz-ydło, noch-al); 

 -nia, -alnia, -arnia – oznaczają miejsca, w których wykonuje się jakąś 

czynność lub w których znajduje się jakaś rzecz (pracow-nia, przędz-

alnia, księg-arnia); 

 -arz, -ca – tworzą męskie nazwy wykonawców czynności (mal-arz, kpi-

arz, dorad-ca, kłam-ca). 

Czasami ten sam formant może nadawać różne znaczenia wyrazom pochodnym, 

na przykład przyrostek -ka może oznaczać: 

 żeńskość (góral-ka, nauczyciel-ka), 

 zdrobnienie (kóz-ka, nóż-ka), 

 czynność (wędrów-ka, rozgryw-ka). 

Wyrazy pochodne mogą być tworzone od: 

 jednego wyrazu podstawowego (ręka – rączka), 

 wyrażenia przyimkowego (pod ręką – podręczny), 

 dwóch wyrazów podstawowych (ręka, czynić – rękoczyn). 

Czas na ćwiczenia: 

1.Proszę zapisać w zeszycie zadanie 9 ( podręcznik). 

 

2.Na wsipnet.pl wysłałam Wam zestaw ćwiczeń.  

Proszę mi zrobić do 21.04.2020 r. do godziny 10.00. 

 

 

Miłej pracy   

Pozdrawiam Was serdecznie. 

Trzymajcie się    

 

 

  


