
Zadania z j. polskiego dla klasy 5C  (11-15.05.2020 r. ) 

T: Nazywanie rzeczy nie po imieniu, lecz po marzeniu. Jan Sztaudynger „ Fraszki” ( wybór) 

Cel: Poznaję wybrane fraszki. Poznaję pojęcia: apostrofa, puenta. Potrafię analizować utwór poetycki. 

1. Przeczytaj streszczenie historii mitologicznego Pegaza, nie zapisuj do zeszytu. 

Według mitologii greckiej był to skrzydlaty koń zrodzony z krwi Meduzy. Ujarzmił go 

Bellerofont za pomocą złotego wędzidła otrzymanego od Ateny. Od uderzenia kopyta tego 

konia powstało źródło Hippokrene- symbol natchnienia poetyckiego. 

2. Przypomnienie, kim były i czym opiekowały się mitologiczne muzy. ( nie przepisuj do zeszytu) 

Muzy-boginie sztuki i nauki- 9 córek Zeusa i bogini pamięci Mnemozyne 

 

Muza Dziedzina, którą opiekowała 
się muza 

Atrybut 

Kaliope poezja epicka tabliczka i rylec 

Klio historia zwój papieru 

Erato poezja miłosna Kitara, cytra 

Euterpe poezja liryczna flet 

Polihymnia poezja chóralna brak atrybutu( jest 
przedstawiana jako 
zamyślona bogini 

Melpomene tragedia maska tragiczna 

Talia komedia maska komiczna 

Terpsychora taniec lira 

Urania astronomia i geometria cyrkiel i kula ziemska 

   

 

3. Niektóre słowa w utworze literackim mają nie tylko znaczenie dosłowne, ale nabierają sens 

przenośny. Widać to w poniższej tabeli. Wklej lub przerysuj ją do zeszytu. 

 Znaczenie dosłowne Znaczenie przenośne 

Parnas Masyw górski w Grecji; 
siedziba Apollina i muz 

Elita literacka( zwłaszcza w 
odniesieniu do poetów) 
Znaleźć się na Parnasie- 
odnieść sukces, np. literacki 

muza Znaczenie pierwotne: w 
mitologii greckiej każda z 
dziewięciu córek Zeusa; 
opiekunka sztuki lub nauki 

Znaczenie współczesne: 
1.twórczość artystyczna, 
2.kobieta inspirująca artystę 
do tworzenia, będąca jego 
natchnieniem, 
3.muzyka ( w języku 
młodzieżowym potocznym) 

4. Przeczytaj fraszki Jana Sztaudyngera ( podręcznik pomarańczowy s. 230 ) 

5. Zastanów się nad poleceniami zadań: 1, 2,3, 4, 5,6, 7, 8 s. 230-232. ( o  

tym porozmawiamy na lekcji we wtorek, 12 maja) 

6. Do zeszytu przepisz definicje apostrofy i puenty. 

7. Praca dla chętnych: Polecenie ze s. 232 w haśle „ Zabawy wyobraźni”. 

 

 



T: Czasem utopce pływają w kropce. 

Cel: Potrafię opisywać wybrane elementy świata przedstawionego w utworze. 

1. Przeczytaj tekst z podręcznika pt.” Saga rodu Kaptunów” 

2. Wykonaj pisemnie w zeszycie zadanie 2. s. 237 z podręcznika. 

3. Zadania 3, 4,5, 6 ze s. 238 omówimy ustnie podczas lekcji w czwartek. 

 

T: Jak napisać dedykację? 

        Cel: Potrafię zapisać dedykację 

Dedykacja to tekst napisany przez ofiarodawcę, informujący o podarowaniu komuś książki, płyty lub 

innego przedmiotu. Jest wyrazem naszej sympatii ( wdzięczności, przyjaźni) dla obdarowanej osoby. 

Pisząc dedykację, pamiętaj o: 

 dostosowaniu treści dedykacji do adresata, 

 podaniu: komu, kto( podpis) i kiedy składa gratulacje, 

 poprawności i estetyce zapisu. 

Bank pomocnych słów: 

Dedykować można :  

- drogiej koleżance/ drogiemu koledze; Szanownej Pani ( wychowawczyni, instruktorce, lekarce…); 

najlepszemu…, niezapomnianej… 

-na pamiątkę…, z podziękowaniem za…, wspominając…, z wyrazami wdzięczności…,wiem, że 

interesujesz się…, dlatego przyjmij… 

W dedykacji można wykorzystać cytat, złotą myśl jako motto 

Skorzystaj z rad dla piszących dedykację ( podręcznik s.239 ) i wykonaj zadanie 10. 


