
U źródeł języka polskiego 

Pomoce: 

• Podręcznik do języka polskiego Ponad słowami klasa 1 część 1, dział „Średniowiecze”, s. 169–172 

Uwaga! Przypominam! Po sprawdzianie ze średniowiecza będziemy korzystać z podręcznika Ponad słowami klasa 1 
część 2 

 Dla chętnych: Podróż po zaświatach – Boska Komedia Dantego Alighieri. Jeżeli masz chęci i siły, polecam: podręcznik 
do języka polskiego Ponad słowami klasa 1 część 1, dział „Średniowiecze”, s. 166–168 oraz czytamy i słuchamy pod-
castu. 

 
https://www.eska.pl/news/boska-komedia-dante-alighieri-streszczenie-opracowanie-problematyka-
podcast-aa-4UeN-VMUx-irFu.html 

               

Co powinniśmy umieć? 

• podać przyczyny zmian zachodzących w języku polskim; 
• wymienić dialekty polszczyzny; 
• omówić historię zapożyczeń; 
• wskazać przykłady wyrazów z przegłosem polskim, palatalizacją oraz e ruchomym; 
• rozpoznać we współczesnym języku niektóre pozostałości staropolskie, np. ślady liczby podwójnej, nietypowe formy 
przymiotników, np. zdrów; 
• wymienić zabytki języka polskiego (w tym pierwsze zapisane zdanie); 
• sytuować język polski we właściwej grupie języków słowiańskich. 
 
 Zadania: 

1. Zapoznaj się z treściami zamieszczonymi w podręczniku „Ponad słowami” klasa 1 część 1, str.169-172. 

2. Sporządź notatkę, stosuj podział – podpunkt to kolejny akapit  - „NOTATKA KROK PO KROKU”.  

a) Do jakiej rodziny należy język polski? (schemat podręcznik str. 169) 

b) Jakie znasz dialekty języka polskiego?   

(pomoc: platforma epodreczniki.pl, wchodzimy kolejno w zakładkę kształcenie ogólne/ szkoła ponadgimna-

zjalna/ język polski/ następnie w pasku "wyszukaj w portalu" wpisujemy słowa "Polszczyzna niejedno ma 

imię". Następnie interesuje nas tylko zagadnienie „Dialekty i regionalizmy” (mapa). 

c) Sformułuj wniosek: 

 Ponieważ pierwsza stolica Polski znajdowała się  w ………………………………, język ogólnonarodowy powstał 

na bazie dialektu ………………………………… .  

d) Jakie rodzaje zmian, które zaszły w języku polski,  zostały wymienione w podręczniku na stronie 170  

i 171. Podaj po jednym przykładzie. 

e) Wniosek:  

Wiemy już, iż język nieustannie ewoluuje – nie tylko w sferze słownictwa (neologizmy, zapożyczenia), lecz 

także wymowy i gramatyki. Możemy powiedzieć, że wydarzenia historyczne odbijają się w nim jak w lu-

strze. 

f) Podaj po dwa przykłady zapożyczeń z języka: łacińskiego, niemieckiego, włoskiego, francuskiego, rosyj-

skiego i angielskiego. Pomocny będzie słownik wyrazów obcych. 

g) Jakie znasz najstarsze zabytki języka polskiego? Uzupełnij tabelę. 
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Wiek Najstarszy zabytek języka polskiego Najważniejsza cecha 
 

XII Bulla gnieźnieńska  
 

 Księga henrykowska pierwsze zdanie w języku polskim 

Bogurodzica najstarsza polska pieśń religijna 

XIV  
 

proza w języku polskim 

 
 

najstarszy przekład psalmów 

XV Biblia królowej Zofii 
 

 

Rozmowa Mistrza Polikarpa ze Śmiercią  
 

Legenda o świętym Aleksym  
 

 

 

Zadanie domowe: 

Kiedy sporządzisz notatkę (patrz punkt 2), zrób zdjęcie i wyślij na pocztę językpolski2018@wp.pl  Termin: 

17.04.2020. 

Życzę przyjemnej nauki  

Każdy pracuje na miarę swoich możliwości. W razie trudności można konsultować się poprzez komunika-

tor lub maila jezykpolski2018@wp.pl  

*kolejne przypomnienie - czeka nas powtórzenie wiadomości i sprawdzian ze średniowiecza, zatem zaglądamy do 

notatek  
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