
Język polski – tydzień 23.03.2020-27.03.2020 

Będziemy realizować 2 zagadnienia tygodniowo. 

Przypominam, że najłatwiejszą (oraz przeze mnie preferowaną) drogą do 

realizacji zagadnień z języka polskiego jest praca poprzez platformę edukacyjną 

znajdującego się pod adresem http://rjr.lavoros.pl. Jeżeli jeszcze nie masz 

danych do logowania, skontaktuj się ze mną i podaj swój adres e-mail. 

 

1. Lekcja powtórzeniowa – średniowiecze. 

a. Przede wszystkim należy zapoznać się z materiałami zamieszczonymi w podręczniku – s. 322-323 

b. Następnie polecam zapoznać się z dodatkowymi materiałami wideo zamieszczonymi w kursie: 

i. https://www.youtube.com/watch?v=Du04hqY0L4A&feature=youtu.be 

ii. https://www.youtube.com/watch?v=ibV35He4YHI&feature=youtu.be 

iii. https://www.youtube.com/watch?v=64ehCKMvSIE&feature=youtu.be 

iv. https://www.youtube.com/watch?v=AwBJhMTODQo#action=share 

c. Na koniec przejdź do testu ze średniowiecza znajdującego się pod adresem:                             

https://rjr.testportal.pl/test.html?t=BsJSpZTE4wuB – pamiętaj jednak, że od momentu uruchomienia 

testu masz 60 minut na jego rozwiązanie; wszystkie niezbędne informacje będą się wyświetlać na 

ekranie – czytaj uważnie. 

2. Analizowanie tekstu nieliterackiego oraz redagowanie własnego tekstu argumentacyjnego. 

a. Na początek popracuj z podręcznikiem – przeczytaj tekst ze stron 324-325 (Kategorie kultury 

średniowiecznej Arona Guriewicza). Zastanów się także nad odpowiedziami do zamieszczonych poniżej 

zadań. 

b. Za pomocą platformy udziel odpowiedzi na zadania związane z analizą tekstu – są to te same pytania, 

co w podręczniku. Odpowiedzi zapisz i prześlij zgodnie z instrukcją, którą przesłałam przy pomocy 

Messengera. 

c. W następnej części lekcji przejdziemy do przygotowania własnego tekstu argumentacyjnego. W tym celu 

musisz zapoznać się z treściami zaprezentowanymi w podręczniku na stronach 328-330 (pod tekstem 

zamieszczam na platformie forum, aby w razie wątpliwości móc się nimi podzielić lub przystąpić do 

dyskusji). 

d. Po zapoznaniu się z pierwszym tekstem przejdź na strony 331-333. Tam również znajdziesz tekst oraz 

przykładowy konspekt pracy. Zapoznaj się z materiałami. 

e. W tym momencie możesz zapoznać się z materiałem wideo na temat tego, jak tworzyć własną 

wypowiedź argumentacyjną:  

https://www.youtube.com/watch?v=nn8enczWrQY&feature=youtu.be. 

f. Na sam koniec – najpoważniejsze zadanie. Wybierz jeden z dwóch zaprezentowanych tematów, 

skorzystaj z gotowych konspektów lub spróbuj samodzielnie podjąć się napisania tekstu 

argumentacyjnego. 

 

Na zakończenie wszystkich zadań masz czas do godziny 18:00 w niedzielę 29 marca 2020 r. 

 

W razie wątpliwości czy trudności możesz się ze mną kontaktować drogą mailową (renatajaguscik@zskarlino.pl, poprzez 

Messenger albo przez wiadomości na platformie edukacyjnej http://rjr.lavoros.pl). 

 

Powodzenia! 

Renata Jaguścik-Rudnicka 
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