
Zadania dla klasy 5 C od 20.04 -24.04. 2020 r. 

T: Gdzie diabeł nie może… Poznajemy balladę A. Mickiewicza „Pani Twardowska” 

Cel: Wyróżniam elementy świata przedstawionego w utworze. Poznaję niektóre przysłowia. 

1. Wybierz jedno przysłowie. Wyjaśnij jego znaczenie i zilustruj je (w zeszycie) 

Co nagle, to po diable. 

Jak się człowiek spieszy, to się diabeł cieszy. 

Panu Bogu świeczkę i diabłu ogarek. 

Nie taki diabeł straszny, jak go malują. 

Boi się jak diabeł święconej wody. 

2. Przeczytaj streszczenie legendy o panu Twardowskim ( podręcznik s. 203) 

3. Przeczytaj balladę A. Mickiewicza pt.” Pani Twardowska (podręcznik s. 199-203) Zwróć uwagę na 

przypisy na marginesie tekstu. 

4. Wykonaj zad. 1 i 2 s. 204 (zapisz je w zeszycie)  

5. Wypisz do zeszytu bohaterów pierwszoplanowych (głównych) i drugoplanowych. Odszukaj ich 

wypowiedzi w tekście ( nie zapisuj w zeszycie). Zwróć uwagę na znak interpunkcyjny (cudzysłów), który 

je wyróżnia. Zadania sprawdzimy podczas lekcji we wtorek. 

T: Rozmowa o cudzysłowie. 

Cel : Rozpoznaję funkcję cudzysłowu. 

1. Przypomnij sobie, w jaki sposób w balladzie A. Mickiewicza „ Pani Twardowska” zostały wyróżnione 

wypowiedzi bohaterów. 

2. Przeczytaj informacje o cudzysłowie (podręcznik s. 204) 

3. Przepisz do zeszytu notatkę:” Funkcje cudzysłowu. Cudzysłów: a) zaznacza cytowane wypowiedzi; b) 

wyodrębnia przytaczane fragmenty utworów; c) oznacza słowa użyte w przenośni; d) służy do 

oznaczania tytułów. (Tę notatkę można zapisać za pomocą grafu. Będzie bardziej czytelnie) 

4. Odmień przez przypadki i liczby rzeczownik „ cudzysłów”. W razie potrzeby skorzystaj ze słownika 

języka polskiego. 

5. Uzupełnij zdania rzeczownikiem „ cudzysłów” w odpowiedniej formie. Zdania zapisz w zeszycie. 

Zapomniałem(-am) użyć…………… 

Wypowiedzi Twardowskiego należy zapisać w ………………… 

W tekście komputerowym tytuły można ująć w ………………. lub zapisać kursywą. Odmianę sprawdzimy 

w czwartek podczas zajęć. 

  T: W porozumieniu z diabłem. 

Cel: Potrafię relacjonować wydarzenia. 

1. Na podstawie przeczytanej ballady pt. „ Pani Twardowska” wykonaj zadanie 9 s. 205 Warunki zapisz w 

formie 3. punktów. 

2. Wykonaj zadanie 10 s. 205. Zastosuj narrację pierwszoosobową. Możesz rozpocząć tak:  

      Nie uwierzysz, co wczoraj widziałem! W tej karczmie, którą dobrze znamy, znów spotkałem 

Twardowskiego. Popisywał się jak zwykle swoimi sztuczkami. Wtem w jego kielichu pojawił się 

bies!......... 

      Zastosuj wartką, ciekawą narrację. Unikaj powtórzeń. Pamiętaj o akapitach wyróżniających nowe myśli. 

Relację przyślij na mój adres: a.smolinska@sp26gdynia.pl Jak będą jakieś wątpliwości, wyjaśnię podczas lekcji 

online. 
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