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RELIGIA 

https://view.genial.ly/5ea021d7075c7c0dc0db769d/presentation-nabozenstwa-
majowe?fbclid=IwAR2j_fuFQJA3vhcKpiWhCOTrvmWqkXutqsFTApnepEvtZA1Y7d-qpQtq0pY 

 

Pytania 

1. Kim jest Matka Boża 

2. Jakie nosi imiona 

3. Czy odmawiam litanie do Matki Bożej 

 

JĘZYK POLSKI 

Temat: Z wizytą u pana Tomasza. 

Dzisiaj nasze kolejne spotkanie z lekturą obowiązkową – „Katarynką” Bolesława Prusa. Celem 

tej lekcji jest bliższe poznanie jednego z bohaterów. 

1. Zapiszcie temat lekcji w zeszycie. 

2. Z poprzedniej lekcji dowiedzieliście się, że: 

 Akcja utworu rozgrywa się w Warszawie, w domu przy ul. Miodowej w drugiej 

połowie XIX wieku, a dokładniej w latach 70. XIX w., na co naprowadzają nas podane 

w tekście daty jednej ze spraw, którą zajmował się mecenas Tomasz w latach 1869-

1875. 

 W lekturze występuje niewielu bohaterów: pan Tomasz, niewidoma dziewczynka, 

która mieszka wraz z matką i jej przyjaciółką, stróż i kataryniarz. 

 „Katarynka” jest nowelą. 

 Nowela to krótki, jednowątkowy utwór pisany prozą, w którym występuje mała 

liczba bohaterów, a wydarzenia biegną do punktu kulminacyjnego, czyli do  

momentu najwyższego napięcia, który poprzedza rozwiązanie akcji. W „Katarynce” 

punktem kulminacyjnym jest scena, kiedy pan Tomasz słyszy dźwięki katarynki i 

dostrzega ogromną radość  na twarzy niewidomej dziewczynki. Po punkcie 

kulminacyjnym następuje puenta, czyli zaskakujące zakończenie utworu – mecenas 

każe stróżowi wpuszczać kataryniarzy, a sam postanawia pomóc dziecku. W noweli 
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występuje motyw – czyli zdarzenie lub przedmiot, któremu nadane jest znaczenie 

symboliczne. W „Katarynce” motywem jest katarynka, ponieważ odmienia życie 

bohaterów i to wokół niej koncentrują się wydarzenia. 

Jeśli w swoich notatkach pominęliście coś z powyższych informacji, to uzupełnijcie je. 

3. Obejrzyjcie prezentację interaktywną – tym razem dotyczy ona pana Tomasza. Zapoznajcie 

się z informacjami na temat bohatera. Nie wykonujcie zadań znajdujących się w prezentacji, 

są tylko dla chętnych (opis mecenasa,  stworzenie awatara lub rysunku w zeszycie.) 

https://view.genial.ly/5ea9656cbcafac0d9fde34c8/presentation-katarynka-pan-tomasz 

4. Na podstawie prezentacji oraz wspomagając się odpowiednimi fragmentami noweli 

odpowiedzcie w zeszycie na następujące pytania: 

 Kim jest pan Tomasz? Gdzie mieszka? Kim jest z zawodu? 

 Jak wygląda? W co się ubiera? W jaki sposób się porusza? 

 Jakie są jego zainteresowania? Czego nie lubi? 

 Co można powiedzieć o usposobieniu pana Tomasza? (usposobienie to sposób 

zachowywania się, temperament) 

 Czy pan Tomasz był szczęśliwy? Uzasadnijcie swoje zdanie odpowiednimi 

argumentami. 

 Czy mecenasa można nazwać filantropem? (słowo objaśnione w prezentacji). 

Uzasadnijcie swoje zdanie. 

Zdjęcie wykonanego zadania prześlijcie do 12 maja. 

Pamiętajcie o tym, by odpowiedzi były wyczerpujące oraz poprawne pod względem 

językowym i ortograficznym. W żadnym wypadku nie przepisujcie internetu, to mają być 

Wasze własne przemyślenia.  

WYSYŁACIE TYLKO ZADANIE Z PUNKTU 4. CZYLI ODPOWIEDZI NA PYTANIA. 

 

PLASTYKA 

Temat: Kompozycja statyczna w sztuce klasycyzmu. 

Na dzisiejszej lekcji: 

- przypomnisz sobie cechy kompozycji statycznej, 

- poznasz ramy czasowe oraz cechy klasycyzmu, 

- poznasz dzieła sztuki klasycystycznej. 

- dla chętnych- weźmiesz udział w konkursie plastycznym: Moje marzenia 

(technika: dowolna, format A-3, możesz odnieść się do świata realistycznego lub fantazji) 

Termin: do 13 maja 

 

https://view.genial.ly/5ea9656cbcafac0d9fde34c8/presentation-katarynka-pan-tomasz


Klasycyzm 

(z łac. classicus „doskonały, pierwszorzędny, wzorowy, wyuczony”) – styl w muzyce, sztuce, 

literaturze oraz architekturze odwołujący się do kultury starożytnych Rzymian i Greków. Styl 

ten nawiązywał głównie do antyku. 

Kompozycja statyczna - kompozycja, która sprawia wrażenie równowagi, niezmienności i 

spokoju. Charakteryzuje się ona uporządkowanymi elementami pionowymi i poziomymi 

wąską gamą barwną. 

Sztuka klasycyzmu 

* Ramy czasowe - połowa XVIII w. - początek XIX w. 

* W sztuce tej stosowano spokojne, zrównoważone i symetryczne układy kształtów oraz brył. 

Kompozycje były starannie zaplanowane, uporządkowane i pozbawione gwałtownego ruchu. 

Rozwinęła się ona po odkryciu w XVIII wieku ruin miast rzymskich i odwoływała się do 

osiągnięć starożytnych Greków i Rzymian. 

Cechy klasycyzmu: 

- wzorowanie się na starożytnych budowlach greckich i rzymskich 

- chęć wiernego odwzorowania elementów dekoracji, stroju czy architektury Antyku, 

- oszczędność wyrazu, 

- spokój – przeciwieństwo barokowej ekspresji, 

- budowle wznoszone na planie zwartym- koła lub prostokąta 

- stosowanie kolumnad, dużych okien 

- dążenie do uzyskania efektu harmonii 

- oszczędne stosowanie zdobnictwa 

- używanie silnego strumienia, „snopu” światła 

- rozwój budownictwa użyteczności publicznej 

Obejrzyj film: https://www.youtube.com/watch?v=OivypQxKZDE 

 

 

ZAJĘCIA DODATKOWE JĘZYK ANGIELSKI 

 

Do zeszytu piszemy: 

Lesson 

Topic: Past Simple 

https://elt.oup.com/student/stepsplus/lv2/unit6/?cc=pl&selLanguage=pl 

wykonaj wszystkie zadania w linku, bez odsyłania.  
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