
 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

JĘZYK POLSKI – 29.05.2020 R. – 1 BSI B 

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! 
 

 

 
 

http://rjr.lavoros.pl/


Wyrazy niesamodzielne i wyrazy poza związkami w zdaniu 

podręcznik do języka polskiego To się czyta!, część Kształcenie językowe: Strefa języka, s. 218–222  

- przyimek i spójnik jako wyrazy niesamodzielne 

- wyrażenie przyimkowe 

- funkcje zaimka się w połączeniu z czasownikiem 

- wyrazy poza związkami w zdaniu  

- zasady interpunkcji w zdaniach zawierających wyrazy poza związkami 

- terminy: przyimek, spójnik, wyrażenie przyimkowe, zaimek 

 

Relacja człowieka i oswojonego zwierzęcia 

podręcznik do języka polskiego To się czyta!: - rozdział VII. Radości i przyjemności, s. 156–158 (tekst: Jan 

Chryzostom Pasek, Pamiętniki – fragmenty) 

- przyimek i spójnik jako wyrazy niesamodzielne 

- Pamiętniki Jana Chryzostoma Paska jako przykład literatury barokowej 

- dzieło Paska jako obraz życia polskiej szlachty w okresie baroku  

i odzwierciedlenie ideologii sarmatyzmu  

- relacje człowieka i zwierzęcia we fragmencie Pamiętników 

- archaizmy i makaronizmy w Pamiętnikach 

- cechy gatunkowe pamiętnika 

- tworzenie wypowiedzi: zapis z pamiętnika  

- terminy: barok, archaizm, makaronizm, pamiętnik 

 

Temat: Wyrazy niesamodzielne i wyrazy 

poza związkami w zdaniu. 
1. Jak pamiętasz, jesteśmy już po omówieniu i przypomnieniu wiadomości na temat nieodmiennych 

części mowy oraz części zdania, a także na temat zdań złożonych i pojedynczych. Jak wiesz, niemal 

każdy wyraz w zdaniu ma swoją funkcję. Tym razem zajmiemy się wyrazami niesamodzielnymi praz 

tymi, które są poza związkami w zdaniu. Na początek zapoznasz się z teorią zamieszczoną na stronach 

218, 220, 221 w podręczniku. 

2. Zapisz po trzy przykłady wyrażeń przyimkowych z różnymi przyimkami, które wymagają użycia 

rzeczowników lub zaimków we wskazanych przypadkach.  

a) dopełniacz (kogo? czego?)  

b) biernik (kogo? co?)  

c) narzędnik (kim? czym?)  

d) miejscownik (o kim? o czym?)  

Przykład: celownik (komu? czemu?): dzięki nam, naprzeciw trudnościom, wbrew rozsądkowi  

3. Jakimi wyrażeniami przyimkowymi należy uzupełnić poniższy tekst? Skorzystaj z podanych 

przyimków, a rzeczowniki w nawiasach podaj w odpowiednim przypadku.  

w, do, dla, z, przez 



Czekolada była znana już dwa tysiące lat temu ________ (Ameryka). Nasion kakaowca używano 

początkowo ________ (produkcja) gorzkiego napoju przeznaczonego ________ (najbogatsi 

Indianie). Przyrządzano go ________ (dodatek) miodu, chili bądź kukurydzy. ________ (cel) 

uzyskania pianki napój przelewano ________ (jedno naczynie) 

________ (drugie). ________ (Europa) ziarna kakaowca pojawiły się w XVI wieku, 

przywiezione ________ (hiszpańscy konkwistadorzy).  

4. W których zdaniach w miejsce należy wstawić zaimek się?  

a) Pochwaliła ____ nową bluzką. 

b) Pochwaliła ____ nową bluzkę Kingi. 

c) Jak on śmiał ____ to zrobić?! 

d) Śmiał ____ z dowcipu kolegi. 

e) Szybko zgubił ____ w nowym mieście. 

f) Już trzeci raz zgubił ____ klucze. 

5. Uzupełnij zdania odpowiednimi formami czasowników. Tam, gdzie to konieczne, dodaj zaimek się.  

- Cześć, Maćku! Mam nadzieję, że (wyspać) po wczorajszym treningu?  

- Pewnie, (spać) jak kamień. Jak twoja ręka?  

- Powoli (goić). Już nie (boleć) tak bardzo.  

- (Cieszyć). Nie mogę (doczekać), kiedy znowu (zmierzyć) w dżudo.  

- Ja też! Na pewno (wygrać), nawet z tą uszkodzoną ręką.  

6. Wskaż wyrazy poza związkami w zdaniu.  

a) Nie wiem jak wy, panowie, ale ja wychodzę.  

b) Mieliśmy wielkie plany, ale nic z nich, niestety, nie wyszło.  

c) Może, ciociu, zabierzesz się z nami?  

7. Odpowiedz, w którym wypowiedzeniu z każdej pary podkreślony wyraz jest wtrąceniem, a w którym 

wchodzi w związki w zdaniu.  

a) Usłyszałam bzzz, więc uciekłam, bo jestem uczulona na jad os.  

b) A potem przyleciała osa, bzzz, i użądliła go w ramię.  

c) Najgorsza prawda jest lepsza od kłamstwa. 

d)  Byłeś wczoraj u Darka, prawda?  

e) Składamy cześć jego pamięci.  

f) Cześć, dobrze cię widzieć!  

 

 

Temat: Relacja człowieka i oswojonego 

zwierzęcia. 

1. Na początek kolejnej lekcji przeczytaj ze stron 156-158 w podręczniku: 

− informacje O UTWORZE, 

− fragmenty Pamiętników Jana Chryzostoma Paska, 

− krótką notkę biograficzną nt. autora, 

− ramkę zatytułowaną WARTO WIEDZIEĆ, 

− WAŻNE WIADOMOŚCI objaśniające, czym jest pamiętnik i makaronizm. 



2. CZYTANIE ZE ZROZUMIENIEM - ODPOWIEDZ KOLEJNO NA ZAMIESZCZONE PONIŻEJ PYTANIA, dzięki 

nim sprawdzisz stopień zrozumienia tekstu, a jednocześnie dasz sobie możliwość dokładniejszego 

przyjrzenia się utworowi. 

a) Kto jest narratorem w zamieszczonym tekście?  

b) Jak miała na imię oswojona wydra?  

c) Kto poprosił szlachcica o odstąpienie zwierzęcia?  

d) Co Pasek chciał oddać zamiast wydry?  

e) Jakie umiejętności posiadała wydra?  

3. UKRYTE W TEKŚCIE -- ODPOWIEDZ KOLEJNO NA ZAMIESZCZONE PONIŻEJ PYTANIA. 

a) Na czym polegała wyjątkowość relacji autora i oswojonego zwierzęcia?  

b) Dlaczego pamiętnikarz nie chciał rozstać się z wydrą?  

4. JĘZYK I STYL -- ODPOWIEDZ KOLEJNO NA ZAMIESZCZONE PONIŻEJ PYTANIA. 

a) Które cechy tekstu świadczą o tym, że jest on pamiętnikiem?  

b) Wskaż w zamieszczonych fragmentach trzy makaronizmy. Jak ich użycie wpływa na odbiór 

tekstu?  

5. TWOJA WYPOWIEDŹ -- Stwórz własny zapis z pamiętnika. Opisz w nim przyjemną lub radosną 

sytuację, która Cię spotkała. Twoja praca powinna składać się z co najmniej dziesięciu zdań. 

 

 

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/
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