
Matematyka 

25  maja 2020r. 

Temat: „ Pole powierzchni graniastosłupa ” 

Proszę obejrzeć filmiki: 

https://www.youtube.com/watch?v=4X4U8xkgZx0 

Proszę przepisać wzór na pole powierzchni graniastosłupa, który jest na dole strony 270 
napisany tłustym drukiem. 

Teraz przypomnij sobie zależności między jednostkami powierzchni i zapisz w zeszycie: 

1cm2 = 100 mm2 

1dm2 = 100cm2 

1m2= 100dm2 

1a = 100 m2 

1ha = 100a 

1km2 = 100ha 

Proszę poćwiczyć zamianę jednostek na stronie: 

https://learningapps.org/846288 

Zad.6/272 

Zad.7/272 – c)należy sobie „obrócić” graniastosłup, tak aby podstawą był trapez!!!! 

Ćw. 4 str.64 

26  maja 2020r. 

Temat: „ Pole powierzchni graniastosłupa- ciąg dalszy ” 

Zad.8/272 

Zad.9/273 

https://www.matzoo.pl/klasa6/pole-powierzchni-graniastoslupa-prostego_34_514 

https://www.youtube.com/watch?v=4X4U8xkgZx0
https://learningapps.org/846288
https://www.matzoo.pl/klasa6/pole-powierzchni-graniastoslupa-prostego_34_514


Sprawdź Czy Umiesz str. 273 – w zad. 2 mają być policzone powierzchnie wszystkich 
graniastosłupów- Sama odpowiedź nie będzie zaliczana. 

Dla chętnych: zad.10/273 i https://learningapps.org/6974386 

27  maja 2020r. 

Temat: Jednostki objętości. 

Proszę obejrzeć filmik: 

https://www.youtube.com/watch?v=XIvX_MEqI1g 

Proszę przepisać do zeszytu dwa wzory tłustym drukiem ze strony 274 z podręcznika na 
objętość prostopadłościanu i sześcianu. 

 

Zad.4/277 

Zad.6/277 

Ćw. 1, 3 str.65 

Dla chętnych: https://szaloneliczby.pl/zamiana-jednostek-objetosci/ 

https://learningapps.org/6280272 

https://learningapps.org/6974386
https://learningapps.org/6974386
https://www.youtube.com/watch?v=XIvX_MEqI1g
https://szaloneliczby.pl/zamiana-jednostek-objetosci/
https://szaloneliczby.pl/zamiana-jednostek-objetosci/
https://learningapps.org/6280272


29  maja 2020r. 

Temat: Sesja nr 3. 

 Zadania z SESJI nr 3 prześlę każdemu na pocztę. 

Proszę wszystkie zadania rozwiązać w zeszycie. 

 Obowiązuje pełne rozwiązanie - a nie sama odpowiedź. 

 Zadanie dodatkowe jest dla chętnych. 

BARDZO PROSZĘ NIKOMU TYCH ZADAŃ NIE UDOSTĘPNIAĆ, NIE 
PRZEKAZYWAĆ, NIE WYSYŁAĆ.  

TE MATERIAŁY SĄ TYLKO DLA WAS!!! 

 

BARDZO PROSZĘ O MAILA W DN  29 maja Z NASTĘPUJĄCYMI 
ZADANIAMI: 

Zad.7/256 

Zad. 44, 48/262 

Zad.6, 7/272 

 

 

Biologia 

Temat: Budowa i rola układu nerwowego. 27.05.2020 

Podręcznik strona 173 – 176 

https://epodreczniki.pl/a/uklad-nerwowy/D7nf5jx0A 

https://www.youtube.com/watch?v=o_xToYRrH4M 

Notatka z lekcji 

https://epodreczniki.pl/a/uklad-nerwowy/D7nf5jx0A
https://www.youtube.com/watch?v=o_xToYRrH4M


1. Funkcja układu nerwowego: 

A.   Odbieranie i analizowanie bodźców ze środowiska zewnętrznego 
i z narządów wewnętrznych  

B.   Kontrolowanie pracy wszystkich układów 

2. Budowa komórki nerwowej ( neuronu) !!! 

  

  

  

  

 Ważne !!!!! 

Dlaczego komórka nerwowa może przewodzić impulsy nerwowe? 

·        Komórka nerwowa przewodzi impulsy nerwowe ponieważ ma 
wypustki !!!!! ( Dendryty – krótkie i liczne wypustki  i neuryt 
czyli akson – długa wypustka osłonięta osłonką mielinową ) oraz 
ma osłonkę mielinową, która przyspiesza przewodzenie 
impulsów nerwowych 



Dlaczego komórka nerwowa ma dwa rodzaje wypustek? 

·        Komórka nerwowa ( neuron) ma dwa rodzaje wypustek, 
ponieważ przewodzenie impulsów jest jednokierunkowe: !!!! 

- Dendryty przewodzą impulsy do ciała komórki !!! 

- Akson ( neuryt) przewodzi impulsy z ciała komórki do drugiej 
komórki nerwowej !!! 

3. Synapsa to połączenie dwóch komórek nerwowych. 

  

Ważne!!! 

Na dendrycie znajdują się zawsze receptory !! 

Na aksonie znajdują się pęcherzyki synaptyczne z mediatorami 
( pęcherzyki z neuroprzekaźnikami)  !!! 

Substancję chemiczną pełniącą rolę przekaźnika w synapsie 
nazywam się neuroprzekaźnikiem albo mediatorem. 

4. Ze względu na budowę układ nerwowy dzielimy na: 

A.   Ośrodkowy 

B.   Obwodowy 

5. Ze względu na  sposób przewodzenia bodźców układ nerwowy 
dzielimy na: 



A.   Somatyczny 

B.   Autonomiczny( wegetatywny) 

6.     Rola układu autonomicznego polega na kontroli pracy narządów 
wewnętrznych. 

·        Autonomiczny układ dzieli się na dwie części: Współczulną i 
przywspółczulną. Pracują one antagonistycznie!!!!! 

·        Część współczulna mobilizuje organizm do działania 

·        Część przywspółczulna relaksuje  organizm 

  

  

7. Porównanie układu współczulnego i przywspółczulnego 

Układ współczulny układ przywspółczulny 

- rozszerza źrenice                                         - zwęża źrenice 

- przyspiesza akcję  serca                             - zwalnia akcję serca 

- podnosi ciśnienie krwi                                 - obniża ciśnienie krwi  

- przyspiesza oddychanie                               - zwalnia oddychanie 

- hamuje trawienie                                      - pobudza trawienie 

  

Temat: Ośrodkowy układ nerwowy. 28.05.2020 

Podręcznik strona 177 – 180 

https://epodreczniki.pl/a/czynnosci-osrodkowego-ukladu-nerwowego/Dy
IidwFvA 

   Notatka do zeszytu 

https://epodreczniki.pl/a/czynnosci-osrodkowego-ukladu-nerwowego/DyIidwFvA
https://epodreczniki.pl/a/czynnosci-osrodkowego-ukladu-nerwowego/DyIidwFvA


OŚRODKOWY UKŁAD NERWOWY 

  MÓZGOWIE                                   RDZEŃ KRĘGOWY 

 - mózg  

 - móżdżek 

 - pień mózgu 

Ośrodkowy układ nerwowy jest chroniony i zabezpieczony przed urazami,          
poprzez: 

1.     Czaszkę i kręgosłup 

2.     Błony łącznotkankowe zwane oponami mózgowo- rdzeniowymi 

3.     Płyn mózgowo – rdzeniowy 

Opony mózgowo – rdzeniowe: 

1. Twardówka ( opona twarda) – przylega do czaszki i kręgosłupa, pełni           
funkcję ochronną 

2. Pajęczynówka - delikatna błona środkowa, pod którą znajduje się płyn           
mózgowo – rdzeniowy, amortyzujący wstrząsy 

3. Naczyniówka( opona miękka) - odżywia i dotlenia mózgowie i rdzeń           
kręgowy 

4. Mózg i rdzeń kręgowy zbudowany jest z istoty szarej ( ciała komórek             
nerwowych)  i z istoty białej ( wypustki komórek nerwowych) !!! 

Ważne !!! 

Położenie istoty szarej i białej w mózgowiu i rdzeniu komórkowym jest           
inne: 

Mózg:  istota szara-  leży na powierzchni i tworzy korę mózgową 

 Istota biała – leży w środku   pod korą mózgową 



Rdzeń kręgowy:  istota szara -  leży w środku i ma kształt motyla 

 Istota biała – leży na zewnątrz 

5.     Mózg składa się z dwóch półkul 

A. Lewa półkula odpowiada za: zdolności matematyczne i logiczne         
myślenia oraz za prawą część ciała 

B. Prawa półkula odpowiada za: wyobraźnię i uzdolnienia artystyczne         
oraz steruje lewą częścią ciała 

Sprawdź, która półkula u ciebie jest lepiej rozwinięta 

6.     Rozmieszczenie ośrodków w mózgu: 

Płat  mózgu ośrodek 

 potyliczny      wzroku 

 skroniowy    słuchu 

 czołowy     ruchu  , kojarzenia 

 ciemieniowy                                          czucia 

7. Funkcja móżdżku 

A.   Utrzymanie równowagi 

B.   Koordynacja wzrokowo- ruchowa 

C.   Regulacja napięcia mięśni szkieletowych 

8. Pień mózgu kieruje czynnościami, które nie zależą od naszej woli           
( oddychanie, praca serca, trawienie, ciśnienie krwi). Uszkodzenie więc         

rdzenia przedłużonego jest równoznaczne  ze śmiercią. !!!!! 

 

 



Język niemiecki 

Grupa: dziewczynki Data: 25.05.2020 

Grupa: chłopcy Data: 26.05.2020 

UWAGA: Ponownie przypominam o nadsyłaniu zaległych prac! 

Thema: Heute ist der vierte Juni. 

1)      Zapisz w zeszycie notatkę: 

Liczebniki porządkowe odpowiadają na pytanie: der/die/das Wievielte? (Który/ która /które          
z kolei?) 

Tworzy je się według następującej zasady: 

a)      od 1. do 19. 

Do liczebnika głównego dodajemy końcówkę -te. 

LICZEBNIK GŁÓWNY + TE 

Przykłady: 

  Liczebnik główny Liczebnik porządkowy 

2 zwei zweite 

10 zehn zehnte 

15 fünfzehn fünfzehnte 

19 neunzehn neunzehnte 

  

WYJĄTKI: 

erste – 1. pierwszy 

dritte – 3. trzeci 

siebte – 7. siódmy 

achte  - 8. ósmy 

b)     od 20. 



Do liczebnika głównego dodajemy końcówkę -ste. 

LICZEBNIK GŁÓWNY + STE 

Przykłady: 

  Liczebnik główny Liczebnik porządkowy 

20 zwanzig zwanzigste 

34 vierunddreiβig vierunddreiβigste 

51 einundfünfzig einundfünfzigste 

87 siebenundachtzig siebenundachtzigste 

  

Liczebnik porządkowy występuje zawsze po rodzajniku określonym: 

DER + LICZEBNIK PORZĄDKOWY + RZECZOWNIK 

DIE + LICZEBNIK PORZĄDKOWY + RZECZOWNIK 

DAS + LICZEBNIK PORZĄDKOWY + RZECZOWNIK 

np. der vierte  Juni (czwarty czerwca) 

 die erste Schülerin – pierwsza uczennica 

 das vierte Buch – czwarta książka 

  

Liczebników porządkowych używa się m.in. do oznaczenia dnia miesiąca. 

Der Wievielte ist heute? (który dzisiaj jest?) 

Heute ist der der einundzwanzigste Mai. (dzisiaj jest dwudziesty pierwszy maja) 

  

Odpowiadając na pytanie wann? (kiedy?) lub am Wievielten? (którego?) stosujemy          
następującą konstrukcję: 

am + liczebnik porządkowy z końcówką -n + nazwa miesiąca 

np. am ersten Mai (pierwszego maja) 



Am Wievielten hast du Geburtstag? (Którego masz urodziny?) 

Wann hast du Geburtstag? (Kiedy masz urodziny?) 

Ich habe Geburtstag am zweiten Dezember.(Ja mam urodziny drugiego grudnia) 

  

UWAGA: Po liczebnikach porządkowych zapisywanych cyframi ZAWSZE stawiamy        
kropkę, np.: 

● der 22. April – Heute ist der 22. April. (Dziś jest 22 kwietnia) 

● am 12. Dezember – Ich habe Geburtstag am 12. Dezember. (Mam urodziny 12             

grudnia). 

2) Obejrzyj film gramatyczny na stronie: 

https://www.youtube.com/watch?v=VvLCFjmY4ZY 

  

3) Wykonaj pisemnie ćw. 2/ 124 (Napisz w zeszycie zdania z liczebnikami porządkowymi.) 

*************************************************** 

  

Grupa: dziewczynki Data: 28.05.2020 

Grupa: chłopcy Data: 28.05.2020 

Thema: Der Wievielte ist heute? 

1) Wykonaj pisemnie ćwiczenia z podręcznika: 

  

a)      3/124 (odpowiedz pełnym zdaniem, kiedy urodziły się przedstawione osoby, np. 

Dirk Nowitzki ist am ………. geboren) 

b)      4/124 (uzupełnij zdania „am” lub „im”. Zapisz całe zdania w zeszycie) 

  

https://www.youtube.com/watch?v=VvLCFjmY4ZY


2)      Zapisz w zeszycie zdania z właściwym przyimkiem. Przetłumacz je na język polski. 

  

a)      Der Englischtag findet am / im zwölften Oktober statt. 

b)      Am / Im Juli und August haben die Schüler frei. 

c)      Am / Im Sommer fahre ich nach München. 

d)      Ich gehe mit meinen Freunden am / im Samstag ins Kino. 

e)      Wir fahren am / im vierten Mai nach Berlin. 

 

 

Informatyka - Chłopcy  28.05.2020 r. 

Temat: Projektowanie tabeli i stosowanie funkcji arkusza kalkulacyjnego.  

1. Wejdź na stronę https://dlaucznia.migra.pl 

następnie Podręcznik online / Wybierz książkę, z której korzystasz – Informatyka klasa            
VII  

2. Przeczytaj tekst str. 169-179. 

3. Wykonaj ćwiczenie: 

a) w kolumnie A od 1 wpisz nazwy przedmiotów szkolnych 

b) w kolumnie B od 1 wpisz oceny, jakie masz szansę otrzymać na koniec roku szkolnego 

c) oblicz ŚREDNIĄ ocen w kolumnie B, możesz wykorzystać funkcję fx. 

Z dzisiejszych zajęć proszę nie przesyłać do mnie materiałów. 

 

ANGIELSKI (M. Pietraszczyk) 

25.05.2020 

TEMAT: First Conditional 

  

https://dlaucznia.migra.pl/
https://dlaucznia.migra.pl/


Zapoznaj się z poniższą notatką: 

  

FIRST CONDITIONAL - PIERWSZY TRYB WARUNKOWY 

  

Zdania warunkowe składają się z dwóch części: zdania okolicznikowego, które rozpoczyna           
sie od spójnika IF i wyraża pewien warunek, oraz zdania głównego, które opisuje skutki              
spełnienia bądź niespełnienia tego warunku. 

  

If you study hard,                 you will pass your exams. 

Jeśli będziesz się dużo uczył, zdasz egzaminy. 

ZDANIE OKOLICZNIKOWE ZDANIE GŁÓWNE 

(WARUNEK)                                          (SKUTEK) 

  

UŻYCIE 

Pierwszego trybu warunkowego używamy, gdy mówimy o sytuacjach możliwych lub bardzo           
prawdopodobnych do spełnienia w przyszłości. 

  

TWORZENIE ZDAŃ 

  

IF + zdanie w czasie Present Simple, podmiot + WILL+ forma podstawowa czasownika 

  

np. If you don't leave now, you will miss the bus. - Jeśli teraz nie wyjdziesz, spóźnisz się na                   
autobus. 

  

UWAGA!!! 



Jeśli zdanie wyrażające warunek występuje jako pierwsze (to z IF), oddzielamy je od zdania              
głównego przecinkiem. Jeśli pierwsze jest zdanie główne, nie stawiamy przecinka. 

  

np. You will miss the bus if you don't leave now. (nie ma przecinka pomiędzy zdaniami) 

  

Pytania 

  

Zaimek pytający (np. what) + WILL + podmiot + czasownik + IF + zdanie w czasie Present                 
Simple 

  

np. What will you do if you don't pass your exams? - Co zrobisz jeśli nie zdasz egzaminów? 

  

PODRĘCZNIK 

  

Ćw. 10 str. 79 - wybierz słowa właściwie uzupełniające regułki. 

Ćw. 11 str. 79 - wybierz słowa, tak aby powstały zdania w I trybie warunkowym. 

Ćw. 12 str. 79 - uzupełnij zdania własnymi pomysłami. 

Ćw. 13 str. 79 - uzupełnij zdania w I trybie warunkowym. 

Ćw. 6 str. 116 - wybierz słowa, tak aby powstały zdania w I trybie warunkowym. 

Ćw. 7 str. 116 - napisz zdania i pytania w I trybie warunkowym. 

np. 1. If you don't pass your exam, will you take it again? 

  

26.05.2020 

TEMAT: First Conditional - workbook ex. 

  



Ćw. 8 str. 47 - uzupełnij zdania słowami z ramki. 

Ćw. 9 str. 47 - zakreśl właściwe słowa. 

Ćw. 10 str. 47 - uzupełnij zdania w I trybie warunkowym. 

Ćw. 11 str. 47 - napisz zdania i pytania. Użyj przecinka tam, gdzie jest to konieczne. 

Ćw. 12 str. 47 - uzupełnij zdania własnymi pomysłami. 

Ćw. 1 str. 49 - wybierz zdania poprawnie uzupełniające tekst. 

Ćw. 2 str. 49 - popraw podkreślone w zdaniach błędy. 

Ćw. 3 str. 49 - przetłumacz na j. polski poprawione zdania z ćw. 2. 

  

28.05.2020 

TEMAT: Progress Check: Unit 7. 

  

PODRĘCZNIK 

Ćw. 1 str. 85 - uzupełnij zdania słowami z ramki. 

Ćw. 2 str. 85 - dopisz właściwy przyrostek do słów w nawiasie. 

Ćw. 3 str. 85 - uzupełnij zdania wpisując will/won't oraz czasownik z nawiasu. 

Ćw. 4 str. 85 - ułóż we właściwej kolejności słowa tworząc zdania twierdzące lub pytające. 

Ćw. 5 str. 85 - zakreśl właściwe słowa. 

Ćw. 6 str. 85 - uzupełnij wywiad wpisując odpowiednią formę czasowników w nawiasie. 

Język angielski A.Wypych 

25.05.2020 T: Writing a film review.  

Plan recenzji filmowej: 

1) Podstawowe informacje: tytuł, rodzaj filmu, aktorzy, reżyser 
2) Fabuła: miejsce akcji filmu, główni bohaterowie, ogólna treść filmu 
3) Opinia: aktorzy, efekty specjalne, ścieżka dźwiękowa, fabuła, scenariusz 



4) Wniosek/Podsumowanie: ostateczna opinia i rekomendacja 

Ćw.3/48 - Połącz zdania 1-6 z ich właściwymi zakończeniami. 

Ćw. 4/48 - Pomyśl o swoim Wykonaj ćwiczenia 3 i 4 str. 48 w ćwiczeniówce 

ulubionym filmie. Odpowiedz na pytania poniżej i uzupełnij  
                 recenzję filmową. 

26.05.2020 T: Culture reading: Famous films and film-makers. 

UWAGA: Nagrania w formacie MP3 dostępne na www.macmillan.pl/strefa-ucznia 

● Ćw.1/83 (podręcznik) Przeczytaj i posłuchaj tekstu o Słynnych filmach i flmowcach.           
Następnie odpowiedz na pytania 1-4. 

1-Kim był Hitchcock i kiedy rozpoczął swoją karierę zawodową? 

2-Czy dostał jakiegokolwiek Oskara? 

3-Jakie zdobył nagrody? 

4-Czy pojawił się w jakimś swoim filmie? 

Przydatne słówka: 

influential - wpływowy, znaczący 

career - kariera zawodowa 

film-maker - filmowiec 

however - jednakże 

receive - otrzymać 

achievement - osiągnięcie 

award - nagroda, wyróżnienie 

altogether - łącznie 

a film lover - miłośnik filmu 

be able to (do something) - być w stanie (coś zrobić) 

appearance - wystąpienie; wygląd 

http://www.macmillan.pl/strefa-ucznia
http://www.macmillan.pl/strefa-ucznia


onwards - dalej, naprzód 

28.05.2020 T: Revision of vocabulary- unit 7. 

● Ćw.1/85 (podręcznik) - Uzupełnij zdania słowami z ramki. Pomogą Ci słówka ze            
str.125 w podręczniku z grupy Films. 

● Ćw.2/85 (podręcznik) - Uzupełnij zdania 1-4 odpowiednią formą wyrazów w          
nawiasach (pamiętaj o dodaniu odpowiednich zakończeń wyrazów). Pomogą Ci         
słówka ze str.125 w podręczniku z grupy Suffixes. 

 

 

 INFORMATYKA gr. dziewcząt 

Temat: Arkusz kalkulacyjny czyli kalkulacje c.d.                              26.05.2020 

1. Adres bezwzględny - przeczytaj pkt.2/181 i wykonaj ćw. 2 i 3/181-182 

 

 

 

2. Zmiana szerokości kolumn i wysokości wierszy tabeli - przeczytaj pkt.3/182 . 

3. Wprowadzanie do komórek długich tekstów i dużych liczb - przeczytaj           
pkt.4/183-184 i wykonaj ćw. 4-8/183-185. 

Z tych zajęć nic mi nie przesyłacie. Czekam na zaległe prace. 

 

GEOGRAFIA 

 
T. Wpływ zmian politycznych i gospodarczych po 1989 roku na strukturę           
zatrudnienia 

Obejrzyjcie króciutki filmik na stronie: 

https://www.youtube.com/watch?v=qFMP42dAi2E 

https://www.youtube.com/watch?v=qFMP42dAi2E


Zapiszcie w zeszytach notatkę: 

 

Przemiany polityczne, które zaszły w Polsce po 1989 r. spowodowały, że w naszym kraju              
zaczęły obowiązywać zasady gospodarki rynkowej 

Konsekwencją przemian gospodarczych były zmiany w strukturze zatrudnienia. Dotyczyły         
one zmniejszenia udziału przemysłu i budownictwa i zwiększenia udziału usług. 

Następnie zróbcie ćw. 1- 4 str. 112-113 w zeszytach ćwiczeń. 

 

T. Wpływ transportu na rozwój przemysłu i usług 

Zapiszcie temat w zeszycie, następnie obejrzyjcie film 

https://www.youtube.com/watch?v=QiDRE4jyFVA&t=1s 

 

 

Następnie zróbcie ćw. 1- 4 str. 115-116 w zeszytach ćwiczeń. Pozdrawiam serdecznie 

 

W związku z tym, że jest możliwość konsultacji, nie będę Wam robiła testu             
online:-) 

WAŻNE!!! Osoby, które będą przychodziły na konsultacje, aby poprawić oceny          
proszę żeby przynosiły ze sobą uzupełnione zeszyty ćwiczeń i były          
przygotowane z 3 ostatnich tematów. Jeśli ktoś chce zaliczyć lub poprawić           
zaległy sprawdzian również niech się przygotuje z jego zakresu.  

 

RELIGIA 

 

25.05.2020 Temat: Relacje między państwem a Kościołem. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=QiDRE4jyFVA&t=1s


Podręcznik str. 104-107 katecheza 39 www.swietywojciech.pl 

 

Dzisiaj w Polsce jest tak zwana separacja przyjazna, czyli Państwo i Kościół            
Katolicki są – każde w swojej dziedzinie – niezależne i autonomiczne oraz            
zobowiązują się do pełnego poszanowania tej zasady we wzajemnych         
stosunkach i we współdziałaniu dla rozwoju człowieka i dobra wspólnego. 

Przed rokiem 1990, było inaczej o czym świadczy życie Prymasa Polski           
Kardynała Stefana Wyszyńskiego (w tym roku ma zostać ogłoszony         
błogosławiony) i księdza Jerzego Popiełuszki. 

Postawa Jezusa wobec władzy – przeczytaj Mk12,14-17, podręcznik str. 104,          
Czytając str.105 i 106 przekonasz się, że w historii bywało różnie. Dzisiaj            
możemy cieszyć się, że możemy swoją wiarę wyznawać swobodnie, religii          
możemy uczyć się w szkole to wielki dar i powinniśmy za niego dziękować,             
gdyż nie wszędzie tak jest. 

 

26.05.2020 Temat:Zesłanie Ducha Świętego. 

 

W ubiegłą niedzielę świętowaliśmy Wniebowstąpienie Pana Jezusa, 31.05.2020        
będziemy świętować Zesłanie Ducha Świętego inaczej nazywane Zielone        
Świątki. Pan Jezus odchodząc do nieba obiecał, że nie zostawi nas samych,            
dlatego przysłał Ducha Świętego, aby nas wspierał w drodze do nieba. Jak            
wiecie Duch Święty objawia się jako wiatr, ogień i gołębica. Możemy Go            
prosić, by pomagał nam stawać się lepszymi, mądrzejszymi, by nam poznawać           
co w nas nie podoba się Bogu i pomagał to zmieniać, a przede wszystkim uczył               
nas MIŁOŚCI, bo DUCH ŚWIĘTY to MIŁOŚĆ. 

Tą modlitwą modlił się Jan Paweł II. Pomódlmy się wraz z Nim. 

 

http://www.swietywojciech.pl/
http://www.swietywojciech.pl/


Duchu Święty, proszę Cię o dar mądrości do lepszego poznawania Ciebie i Twoich 

doskonałości Bożych, 

o dar rozumu do lepszego zrozumienia ducha tajemnic wiary świętej, 

o dar umiejętności, abym w życiu kierował się zasadami tejże wiary, 

o dar rady, abym we wszystkim u Ciebie szukał rady i u Ciebie ją zawsze 

znajdował, 

o dar męstwa, aby żadna bojaźń ani względy ziemskie nie mogły mnie od Ciebie 

oderwać, 

o dar pobożności, abym zawsze służył Twojemu Majestatowi z synowską 

miłością, 

o dar bojaźni Bożej, abym lękał się grzechu, 

który Ciebie, o Boże, obraża. 

Amen. 

 

Bardzo proszę o przesyłanie opisu stacji Drogi Krzyżowej i o poprawę złych            
ocen z kartkówki, inaczej nie będziecie zadowoleni z ocen. Przypominam, że           
trwacie w przygotowaniu do sakramentu bierzmowania. Nabożeństwa majowe        
odbywają się w kościele w tygodniu 17.30, w niedzielę 17.15. W niedzielę na             
Mszę Świętą też zapraszam. W naszym kościele jednocześnie może przebywać          
120 osób. 

 

GODZINA WYCHOWAWCZA 



TEMAT: Co mogę zrobić ze swoją złością? 

Złość jest emocją, która często mylona jest z agresją. Mamy prawo odczuwać złość i              

ją wyrażać, nie powinniśmy tylko przy tym ranić innych. Złość sama w sobie nie jest               

zła. Często sygnalizuje nam, że coś jest nie tak, zatem pełni bardzo ważną funkcję              

informacyjną. Może być również maską dla innych trudnych emocji, takich jak: lęk,            

wstyd czy smutek. 

 Są trzy sposoby wyrażania złości: 

a) pasywny (zamykanie się w sobie, chęć izolacji, milczenie) może przynosić szkodę            

osobie, która się złości 

b) konstruktywny czyli zmierzający do rozwiązania problemu (powiedzenie o tym co           

czujemy, działania mające na celu wyzbycie się złości np. krzyczenie, tupanie,           

uderzanie w poduszkę, wysiłek fizyczny) 

c) agresywny czyli wyrządzający szkodę (bicie, obrażanie słowne, niszczenie         

przedmiotów, itp.) 

 Z medycznego i psychologicznego punktu widzenia skrywanie emocji jest         

bardzo niezdrowe. Świetnym lekarstwem na skumulowane negatywne emocje jest         

wysiłek fizyczny: taniec, bieganie, lub jakikolwiek inny trening. Także płacz i krzyk            

nie krzywdzą innych. Warto mieć zaufaną osobę której można się wypłakać i/lub            

wyżalić na ramieniu. 

Obejrzyj filmik ,,Co warto wiedzieć o złości”, który pomoże uporządkować wiedzę na            
ten temat: 

                  https://youtu.be/r6g3_z0r770 

  

PLASTYKA 

 

Temat: Awangarda, bunt i prowokacja. 

https://youtu.be/r6g3_z0r770


 

Przeczytajcie proszę rozdział w książce do plastyki od strony 58 – 60. 

Następnie zapiszcie w zeszycie najważniejsze, waszym zdaniem, informacje. 

 

Pamiętajcie o zaległych pracach. Wysyłajcie je na adres: purgalkas@gmail.com 

Pozdrawiam :) 

CHEMIA  

Pracę domową z poprzedniego tygodnia proszę aby mi przesłał najpóźniej 
do wtorku 26 maja do godz.20.00 nr 2 i nr 13 

  

Temat: Pisanie równań reakcji chemicznych 

Dziś zajmiemy się pisaniem równań reakcji. Zanim jednak to nastąpi musicie           
zapamiętać, że istnieje 7 pierwiastków, które w stanie wolnym występują w postaci            
cząsteczek dwuatomowych. Są to: 

Wodór- H2 azot- N2 tlen- O2 

Chlor- Cl2 brom- Br2 fluor- F2 jod -I2 

1.     Przejdźmy do zapisu równania reakcji za pomocą wzorów i symboli 

węgiel + tlen → tlenek węgla (IV) 

(przypominam taką reakcję nazywamy syntezą) 

· Zapisujemy substraty i produkty za pomocą symboli i wzorów (pamiętaj, że tlen jest              

w grupie wymienionych wyżej pierwiastków) 

C + O2 → CO2 



· Odczytuję: Jeden atom węgla reaguje z jedną cząsteczką tlenu dając jedną            

cząsteczkę tlenku węgla (IV) 

·       Sprawdzam czy ilość atomów po lewej i prawej stronie reakcji się zgadza 

2. Wodór + chlor → chlorowodór 

·  H2 + Cl2 → HCl 

· Sprawdzam czy zgadzają się współczynniki i jeśli nie dobieram odpowiednie           

współczynniki, aby liczba atomów po lewej i prawej stronie się zgadzała 

·  H2 + Cl2 →2 HCl 

· Odczytuję: Jedna cząsteczka wodoru reaguje z jedną cząsteczką chloru dając dwie            

cząsteczki chlorowodoru 

3.   woda→ tlen + wodór    (to jest reakcja analizy -dla tych co nie pamiętają) 

·       H2O → O2 +   H2 

· Sprawdzam czy zgadzają się współczynniki i jeśli nie dobieram odpowiednie           

współczynniki, aby liczba atomów po lewej i prawej stronie się zgadzała 

·       2H2O → O2 + 2  H2 

· Odczytuję: Dwie cząsteczki wody ulegają rozkładowi na dwie cząsteczki wodoru i            

jedną cząsteczkę tlenu 

Praca domową : 



Na podstawie omówionych przykładów zapisz następujące reakcje: 

1. Magnez + tlen → tlenek magnezu 

2. Chlor + glin → chlorek glinu 

3. Tlenek rtęci (II) → tlen + rtęć 

4. żelazo + tlen →tlenek żelaza (III) 

Temat: Obliczenia stechiometryczne 

Umiecie już pisać równania reakcji. Czas teraz na zastosowanie ich do rozwiązywania            

zadań 

1. Oblicz ile gramów siarczku żelaza(II) powstanie w wyniku reakcji 8g          

siarki z żelazem 

· Wypisujemy dane z zadania 

Dane:  szukane: 

ms = 8g  mFeS= ? 

· Odczytujemy masy atomowe z układu okresowego 

Ms= 32u 

mFe= 56u 

mFeS = 56u + 32u = 88u 



· Zapisujemy reakcję, o której mowa w zadaniu: 

Siarka + żelazo → siarczek żelaza (II) 

S + Fe →FeS 

· Układamy proporcję zapisując nad równaniem reakcji dane z        

zadania a pod równaniem ustalone masy atomowe i cząsteczkowe 

8g x 

S  + Fe → FeS 

1 ·32u 1·88u 

· Układamy proporcję: 

8 - x  

32 - 88                            

Odp. W reakcji 8g siarki powstaną 22g siarczku żelaza (II)  

2. Oblicz ile gramów siarczku glinu powstanie w reakcji 108g glinu z siarką. 

· Wypisujemy dane z zadania 

Dane:  szukane: 

MAl = 108g  mAl2S3 = ? 

· Odczytujemy masy atomowe z układu okresowego 



Ms= 32u 

mAl= 27u 

mAl2S3= 2·27u + 3·32u = 150u 

· Zapisujemy reakcję, o której mowa w zadaniu: 

Siarka + glin → siarczek glinu 

S + Al →Al2S3 

· Dobieramy współczynniki w równaniu : 

3S + 2Al →Al2S3 

  

3. Układamy proporcję zapisując nad równaniem reakcji dane z zadania a          

pod równaniem ustalone masy atomowe i cząsteczkowe 

108g   x 

3S  + 2Al → Al2S3 

2·27u 1·150u  

4. Układamy proporcję: 

108 - x  



54 - 150

 

Odp. W reakcji 108g glinu  powstanie 300g siarczku glinu 

Praca domowa: 

Zad.1. Oblicz ile gramów chlorku sodu powstanie w reakcji 460g sodu z chlorem 

Zad.2 Oblicz ile gramów wodoru powstanie w wyniku rozkładu 90g wody 

 

 

26.05.2020 

Muzyka 

Temat: Piosenka - „Dni, których jeszcze nie znamy. 

Zadaniem na dzisiejszą lekcję jest wysłuchanie piosenki „Dni, których jeszcze nie   

znamy” z repertuaru Marka Grechuty oraz śpiew tej piosenki wraz    

akompaniamentem 

(https://drive.google.com/open?id=1NxMxHMqU0NZV_C_Cs4zOkzhwhsGbmbn3). 

Piosenkę znajdziecie na stronie 104. 

  

WAŻNE: Niestety nieliczni uczestniczą w zdalnej komunikacji ze mną w dziedzinie           

muzyki. Bardzo proszę o pilne uzupełnianie prac, aktywności zaległych. 

https://drive.google.com/open?id=1swZBKR-AqHpY78xJl-D1HL2Vh0fK73b5
https://drive.google.com/open?id=1swZBKR-AqHpY78xJl-D1HL2Vh0fK73b5
https://drive.google.com/open?id=1swZBKR-AqHpY78xJl-D1HL2Vh0fK73b5
https://drive.google.com/open?id=1NxMxHMqU0NZV_C_Cs4zOkzhwhsGbmbn3


Efektami Waszej pracy możecie się ze mną dzielić wysyłając e-mail –           

winiarskisp3piotrkow@gmail.com podając w tytule wiadomości imię i nazwisko oraz         

klasę. :) 

HISTORIA 

27.05.2020 

Temat: Odrodzenie Rzeczypospolitej 

Zapoznaj się z treścią tematu w podręczniku. Do zeszytu wpisz notatkę. 

1. Jesienią 1918 roku zaczęły powstawać polskie ośrodki władzy państwowej: 

a) w Cieszynie – Rada Narodowa Księstwa Cieszyńskiego 

b) w Krakowie – Polska Komisja Likwidacyjna Galicji i Śląska Cieszyńskiego 

c) w Lublinie – Tymczasowy Rząd Ludowy Republiki Polskiej 

2. 11 listopada 1918 roku Józef Piłsudski przejął od Rady Regencyjnej władzę wojskową, a              
14 listopada 1918 roku – władzę cywilną. Powołał nowy rząd z Jędrzejem Moraczewskim na              
czele i objął funkcję Tymczasowego Naczelnika Państwa. 

3. W styczniu 1919 roku utworzono uznawany przez aliantów nowy rząd polski z premierem              
Ignacym Janem Paderewskim. 

  

28.05.2020 

Temat: Walka o granicę wschodnią 

Zapoznaj się z treścią tematu w podręczniku. Do zeszytu wpisz notatkę. 

1. W odrodzonej Rzeczypospolitej istniały dwie koncepcje dotyczące granic państwa: 

a) inkorporacyjna Romana Dmowskiego 

b) federacyjna Józefa Piłsudskiego 

2. W Galicji wybuchł konflikt z Ukraińcami, którzy ogłosili utworzenie swojego państwa.            
Polakom po zaciętych walkach udało się do połowy 1919 roku wyprzeć wojska ukraińskie za              
rzekę Zbrucz. 



3. W 1920 roku wojska bolszewickie przeprowadziły ofensywę i dotarły na przedpola            
Warszawy. Zwycięskie dla Polaków bitwy: warszawska i nadniemeńska przyczyniły się do           
klęski Armii Czerwonej. 

Traktat pokojowy podpisano w Rydze 18 marca 1921 roku. 

4. W październiku 1920 roku generał Lucjan Żeligowski „upozorował” bunt dowodzonych           
przez siebie oddziałów i zajął Wileńszczyznę, która w 1922 roku została włączona do II              
Rzeczypospolitej. 

  

Praca domowa 

Przeczytaj dodatkowy temat: Jak doszło do „cudu nad Wisłą”? Podręcznik, str. 228 - 229. 

  

Fizyka 

25.05.2020 

Temat: Rozwiązywanie zadań z drugiej zasady dynamiki Newtona. 

Zadanie 7.16 str. 99 

(Zadanie bardzo proste, po wypisaniu danych, szukanych, w rozwiązaniu należy wpisać           
wzór na przyspieszenie poznany na poprzedniej lekcji, podstawić liczby, obliczyć i           
podać odpowiedź) 

 

Zadanie 7.17 str. 99 

(w tym zadaniu po zapisaniu wzoru podstawowego, czyli tego, który był podany na             
poprzedniej lekcji – należy go przekształcić i po otrzymaniu wzoru na masę wykonać             
obliczenia) 

 

Zadanie 7.33 str. 101 

( W tym zadaniu należy zwrócić uwagę na to , że podane są dwie siły – więc są to siły                    
składowe. We wzorze na przyspieszenie w liczniku mamy siłę wypadkową, więc musicie            
ją obliczyć. Jak? - Proszę zajrzeć do wcześniejszych lekcji. Po obliczeniu siły            
wypadkowej zapisujecie wzór na przyspieszenie, przekształcacie go a następnie         
obliczacie masę ciała.) 



 

Dla chętnych: Zadania 7.22, 7.35, 7.39 

(Zadania rozwiązujecie w zeszycie – nie przesyłacie na maila 

 

27.05.2020 

 Temat: Powtórzenie wiadomości z sił w przyrodzie. 

 

Przeczytajcie podsumowanie ze stron 190 – 193. 

Wykonajcie test Sprawdź się ze stron 194 – 197 

 

 
JĘZYK POLSKI  

 
26 maja 2020 r. 
Temat:  #hot16challenge2  

Jak wszyscy doskonale wiecie, #hot16challenge2 to wyzwanie, polegające 

na nagraniu 16 wersów i nominowaniu kolejnych osób do akcji, które mają 

stworzyć swój kawałek w 72 godziny. Druga edycja legendarnej rapowanej 

akcji to nie tylko nagrywanie muzyki, ale również pomoc w walce z 

koronawirusem. Wraz z #hot16challenge2 ruszyła zbiórka - “Beef z 

koronawirusem #hot16challenge” dla Siepomaga.pl. Zarówno nominowani jak i 

fani mogą wpłacać pieniądze na pomoc pracownikom służby zdrowia w walce 

z koronawirusem. 

A czego od Was chcę ja??? 

Bardzo proszę o Waszą interpretację jednego z #hot16challenge2 (oprócz 

challengu prezydenta Dudy, bo sam go zinterpretował) 

https://www.youtube.com/results?search_query=%23hot16challenge2
https://www.youtube.com/results?search_query=%23hot16challenge2
https://www.youtube.com/results?search_query=%23hot16challenge
https://www.youtube.com/results?search_query=%23hot16challenge


Wyjaśnijcie, kim jest wykonawca i ustosunkujcie się do jego przekazu (analiza 

treści) oraz uzasadnijcie swój wybór. Czekam na Wasze prace (oczywiście z 

linkiem do wykonu) do końca tygodnia. 

 

UWAGA!!! WSZYSTKIE TEMATY Z LEKTURY PRZESYŁACIE MI 
NA MAILA. I NIE PISZĘ SOBIE TEGO OT, TAK. TO LEKTURA 
OBOWIĄZKOWA, A JA TĘ WASZĄ OBOWIĄZKOWOŚĆ 
ODNOTOWUJĘ. PO POWROCIE DO SZKOŁY W PRZYSZŁYM 
ROKU BĘDĘ ODPYTYWAŁA Z LEKTUR OBOWIĄZKOWYCH 
WSZYSTKICH TYCH, KTÓRZY NOTATEK NIE PRZESYŁAJĄ. 

POZDRAWIAM... 

27 maja 2020 r.  

Temat: Geneza powstania ,,Latarnika” Henryka Sienkiewicza . 

Kochani, ,,Latarnik” znajduje się na liście lektur obowiązkowych, więc bardzo 

proszę o solidne podejście do tematu, gdyż od września będę już tylko 

wymagała znajomości  problematyki utworu. 

HENRYK SIENKIEWICZ 

,,LATARNIK” 

GENEZA 

Opowieść o Skawińskim inspirowana była prawdziwą historią Polaka 

o nazwisku Siellawa, którego spotkał ten sam los - z powodu zaczytania się 

w książce ,,Murdelio” Zygmunta Kaczkowskiego zaniedbał swoje obowiązki 

latarnika i został zwolniony z posady. Zanim otrzymał szansę na stabilizację, 



tułał się po świecie i imał różnych zawodów. Jednak Siellawa nie mógł znieść 

wyrzutów sumienia  i otruł się niedługo po wypadku. 

Zapiszcie:  

Podobieństwa między Siellawą (postacią autentyczną) a Skawińskim (postacią 
fikcyjną): 

 – narodowość: Polacy, 

 – emigranci polityczni, 

 – obaj wierzyli, że ich życiem kierowała jakaś potężna siła (Siellawa – rząd 
jednego z państw europejskich, Skawiński – „mściwa ręka”),  

– tułali się po świecie,  

– ukojenie znaleźli, wykonując obowiązki latarnika niedaleko Panamy (Siellawa 

w Colon Aspinwall, Skawiński w Aspinwall),  

– otrzymali paczkę z polskimi książkami,  

– zaczytali się w polskiej książce,  

– nie dopełnili obowiązku,  

 – stracili posadę.   

 Jak myślicie, dlaczego Sienkiewicz artystycznie przekształcił autentyczne losy? 

Dlaczego zmienił zakończenie?  

Otóż, w  ten sposób zwrócił uwagę na typowość losów polskich emigrantów 

– Skawiński staje się symbolem takiego emigranta. Podkreślił przede wszystkim 

znaczenie literatury narodowej i rolę Adama Mickiewicza w budowaniu 

tożsamości narodowej na obczyźnie w czasach trudnych dla Polaków.   



 

ŚWIAT PRZEDSTAWIONY 

CZAS I MIEJSCE AKCJI 

★ wydarzenia rozgrywają się w latach 70.XIX w.w Panamie, w Aspinwall 

-nadmorskim mieście.  

★ we wspomnieniach i opowieści Skawińskiego czas cofa się do roku 1830 

(powstanie listopadowe). Ponadto bohater wspomina inne wydarzenia 

historyczne. 

BOHATEROWIE 

Skawiński  - Polak , ok.70 lat -weteran i sterany życiem człowiek 

Izaak Falconbridge - konsul USA w Panamie 

Johns - strażnik, który dowoził bohaterowi żywność 

PRZEBIEG ZDARZEŃ 

W Aspinwall niedaleko Panamy zwolniło się miejsce na stanowisku 

latarnika. Skawiński – emigrant z Polski, który właśnie przebywał w tamtej 

okolicy, zgłosił swoją kandydaturę. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej 

z Falconbridgem – konsulem Stanów Zjednoczonych – wspominał swoje 

tułacze, niespokojne, pełne przygód życie. Kompetencje i postawa 

Skawińskiego były odpowiednie, dlatego też został bezzwłocznie 

zatrudniony. Tego samego dnia udał się na wyspę, na której znajdowała się 

latarnia – jego nowe miejsce pracy. Odtąd życie Skawińskiego upływało 

jednostajnie: codziennie odbierał żywność i wodę, zapalał latarnię, 

obserwował otaczającą go przyrodę, napawał się spokojem i ciszą. Tylko 



w niedziele odświętnie ubrany opuszczał swoją wyspę, wyprawiał się 

wtedy do kościoła. Z czasem Skawiński zamknął się w sobie, pogrążył się 

w mistycyzmie. Z tego stanu wyrwała go paczka z polskimi książkami od 

polskiego Towarzystwa w Nowym Yorku, któremu przesyłał połowę swej 

miesięcznej pensji. Oszołomiony starzec tak zaczytał się w „Panu 

Tadeuszu”, że zapomniał o zapaleniu latarni. Przez jego zaniedbanie łódź 

z San-Geromo rozbiła się na mieliźnie. Skawiński stracił posadę i udał się 

tułaczkę. Zabrał ze sobą swój skarb: książkę A. Mickiewicza – namiastkę 

ojczyzny. 

Praca domowa. 

Sprawdź swoją znajomość lektury i ułóż hasła do krzyżówki. 

 

 



28 maja 2020 r. 

Temat : Skawiński - zbliżenie bohatera. 

Kochani... i znów … w normalnych warunkach bym Was po prostu pytała , 

a CV bohatera uzupełnialibyśmy na bieżąco . W tej sytuacji robię to po prostu 

za Was!!!  

CURRICULUM VITAE 

Imię i nazwisko: (brak informacji o imieniu) Skawiński 

Data i miejsce urodzenia/ wiek: brak danych, ale można przyjąć, 

że urodził  się   około 1800 roku/ około 70 lat 

Stan cywilny: wolny 

Miejsce zamieszkania: tymczasowo niedaleko Panamy, brak stałego miejsca 

pobytu 

Narodowość: polska 

WYKSZTAŁCENIE 

 brak informacji 

 DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE 

 – producent cygar w Hawanie na Kubie 

 – harpunnik na wielorybniku 

 – majtek na statku kursującym między Bahią w Brazylii a Bordeaux we Francji 



 – kowal w Helenie w stanie Arkansas w USA 

  – handlarz w Brazylii 

  – farmer w Kalifornii 

  – strzelec rządowy w Indiach 

  – poszukiwacz diamentów w Afryce 

  – kopacz złota w Australii 

 SŁUŻBA WOJSKOWA 

 1861–1865 – udział w wojnie secesyjnej w Stanach Zjednoczonych 

 1848–1849 – udział w Wiośnie Ludów, powstanie na Węgrzech 

 – udział w walkach we Francji 

 1833–1840 – udział w hiszpańskiej wojnie domowej 

 1830–1831 – udział w powstaniu listopadowym 

 ZNAJOMOŚĆ JĘZYKÓW OBCYCH 

 – język angielski (w tym języku rozmawia z Falconbridgem) 

 – język hiszpański (w tym języku czyta „Heralda”) 

 ZAINTERESOWANIA 

 – sytuacja w Europie (wynika to z informacji, których szuka w Heraldzie) 

 



 29 maja 2020 r.  

Temat: Znaczenie latarni w życiu Skawińskiego. 

Zastanówcie się, jakie predyspozycje miał Skawiński do pracy 

latarnika.Przyjmijcie punkt widzenia bohatera w momencie, w którym stara się 

o pracę. Pamiętajcie, że miał ok.70 lat i życie na pewno go nie rozpieszczało. 

 Praca latarnika dla Skawińskiego 

 

MOCNE STRONY SŁABE STRONY 

– praca wprost stworzona dla niego 

– stała praca 

– samodzielność w wykonywaniu 

obowiązków 

– miejsce stałego pobytu po latach 

tułactwa 

– osiągnięcie szczęścia 

– niemożność opuszczania wysepki 

– poczucie uwięzienia 

– samotność 

– konieczność pokonania ponad 

czterystu schodów prowadzących na 

wieżę (nawet kilka razy dziennie) 

 

 

 

SZANSE ZAGROŻENIA 



– osiągnięcie stabilizacji życiowej 

ukojenia, spokoju 

– poczucie bezpieczeństwa 

– kres poniewierki życiowej 

 

 

– oderwanie się od rzeczywistości 

– niepodołanie obowiązkom na 

skutek np. wieku, choroby, innej 

niedyspozycji i przyczynienie się do 

morskiej katastrofy 

 

 

 

Dzisiaj mamy dojść do wniosku, jakie znaczenie miała latarnia w życiu 

Skawińskiego. Podeprzyjmy się zatem cytatami: 

★   „Potrzebuję sobie powiedzieć: tu już będziesz siedział, to jest twój 

port”. 

★  „Nadszedł nareszcie dla niego czas spokoju. Poczucie bezpieczeństwa 

napełniło jakąś niewysłowioną tęsknotą jego duszę. Oto mógł na tej skale 

po prostu urągać dawnemu tułactwu. Dawnym nieszczęściom i 

niepowodzeniom”. 

★  „Skawiński jednak czuł się tak szczęśliwym, jak nigdy w życiu nie był”. 

★ „Skawiński rozmarzał się własnym szczęściem, ale że człowiek łatwo 

oswaja się z lepszym losem, stopniowo nabierał wiary i ufności, myślał 

bowiem, że jeśli ludzie budują domy dla inwalidów, to dlaczegóżby Bóg 

nie miał wreszcie przygarnąć swego inwalidy? Czas upływał i utrwalał 

go w tym przekonaniu. Stary zżył się z wieżą, z latarnią, z urwiskiem, z 

ławicami piasku i samotnością”. 

★  „Wszystkiego sam doznał, sam doświadczył, wszystko sam przecierpiał; 

toteż tym większą mu teraz sprawiało rozkosz patrzeć z wysokości na owe 



matos, podziwiać ich piękność, a być zasłoniętym od zdrad. Jego wieża 

chroniła go przed wszelkim złem”. 

★  „Cały świat teraz zaczynał się dla starca i kończył się na jego wysepce. 

Zżył się już z myślą, że nie opuści wieży do śmierci, i po prostu 

zapomniał, że jest jeszcze coś poza nią”. 

Zapiszcie wnioski: 

Latarnia stała się dla Skawińskiego domem. Miejscem, w którym (zgodnie 

z wcześniejszymi przypuszczeniami) odnalazł szczęście, spokój, błogie 

ukojenie, poczucie bezpieczeństwa, kontakt z Bogiem.  

29 maja 2020 r. 

Temat: ,,Latarnik” jako nowela. 

Przypomnijcie sobie z klasy szóstej poznane już cechy gatunkowe noweli. 

Jeśli jednak gdzieś w tej pamięci się zagubiły… 

 

Nowela to krótki utwór literacki pisany prozą (epika), o jednowątkowej fabule 

i wyraźnie zaznaczonym w akcji punktem kulminacyjnym, który zmienia losy 

głównej postaci. 

 

Udowodnijmy więc, że ,,Latarnik” jest nowelą. 

 



 

 


