
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

JĘZYK POLSKI – 20.04.2020 R. – 1 BSI C 

NA POCZĄTEK 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. 

PLIK, KTÓRY OGLĄDASZ STANOWI JEDYNIE STRESZCZENIE  

TEGO, CO ZNAJDZIESZ NA PLATFORMIE! 
 

podręcznik do języka polskiego To się czyta!: 
- rozdział V Wzorce, zasady, systemy, s. 108–111 (tekst: Pieśń o Rolandzie – fragmenty)  
- Kilka słów o epokach: Średniowiecze, s. 174–175  
- walka i śmierć rycerza we fragmencie eposu Pieśń o Rolandzie 
- Roland jako ideał średniowiecznego rycerza: odwaga, wierność, religijność, poświęcenie, honor, heroizm, 
waleczność  

http://rjr.lavoros.pl/


- cechy gatunkowe eposu rycerskiego 
- terminy: średniowiecze, epos rycerski, archaizm 
podręcznik do języka polskiego To się czyta!, część Kształcenie językowe: Strefa języka, s. 240-243 
 

1. Bogurodzica – kartkówka; Zapraszam do kartkówki z „Bogurodzicy“. Test jest króciutki, to tylko 
kilka pytań. Kartkówka PODLEGA ocenianiu, obowiązują progi na ocenę takie jak w Statucie szkoły. 
Pamiętaj - PODPISZ się tak, bym mogła Cię zidentyfikować! Oceniam tylko pierwsze podejście. 

 
2. Temat: Odwaga, waleczność, wierna służba; średniowieczny wzór rycerza 

a. Pomyśl… - Jak myślisz - jakiego rodzaju zachowanie nazywamy rycerskim? – odpowiedzi udziel 
za pomocą platformy. 

b. Zapoznaj się z fragmentami „Pieśni o Rolandzie” zamieszczonymi w podręczniku na stronach 
108-110. Przeczytaj także informacje „O utworze”. 
Pieśń o Rolandzie jest przykładem średniowiecznego eposu rycerskiego. Nazywamy tak 
dłuższy utwór, opowiadający o przygodach i czynach rycerzy, zazwyczaj uczestniczących  
w ważnych, przełomowych wydarzeniach. W dziełach tego typu podkreślano znaczenie takich 
cech, jak odwaga, honor, waleczność. 
Pieśń o Rolandzie jest częścią cyklu, który opowiada o czynach wojennych Karola Wielkiego. 
Dzieło to jest przykładem chansons de geste (w języku starofrancuskim - „pieśni o czynie”). 
Określa się tak francuskie poematy epickie, które powstawały w XI-XIII w. Opowiadały one  
o przygodach i heroicznych czynach historycznych lub legendarnych postaci, głównie rycerzy. 
Chansons de geste są jedną z odmian eposu rycerskiego. 
Możesz także obejrzeć opracowanie i streszczenie „Pieśni o Rolandzie” 
(https://www.youtube.com/watch?v=64ehCKMvSIE&feature=youtu.be). 

c. Za pomocą platformy udzielisz teraz odpowiedzi na pytania zamieszczone w podręczniku na 
stronie 111 – 1, 2, 3, 4, 5 i 7. 

 
3. Temat: Rycerski honor – pisownia wyrazów z h i ch. 

a. Przypomnij sobie zasady pisowni wyrazów z „h” i „ch”; zajrzyj w tym celu do podręcznika,  
s. 240. 

 
 

b. Rozwiąż zadanie 6 ze strony 240. 
c. Na koniec rozwiąż krzyżówkę; pamiętaj, aby się odpowiednio podpisać 

(https://wordwall.net/play/534/375/260). 
 
 

Na zakończenie wszystkich zadań masz czas do 

godziny 8:00 w poniedziałek 27 kwietnia 2020 r. 

https://www.youtube.com/watch?v=64ehCKMvSIE&feature=youtu.be
https://wordwall.net/play/534/375/260


W razie wątpliwości czy trudności możesz się ze mną kontaktować drogą mailową  

(r.jaguscik-rudnicka@zskarlino.pl), poprzez Messenger albo przez wiadomości na platformie edukacyjnej 

http://rjr.lavoros.pl. 

Powodzenia! 

Renata Jaguścik-Rudnicka 

 

http://rjr.lavoros.pl/

	a. Przypomnij sobie zasady pisowni wyrazów z „h” i „ch”; zajrzyj w tym celu do podręcznika,  s. 240.

