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………………………………………………………………………… 

 

 

       

Opinia Rodzica: Proszę postawić X 

 

1. Dziecko wykonało samodzielnie zadania: 

 

2. Dziecko nie umiało kilku zadań: 

 

Podpis Rodzica: ……………………...…. 

Opinia ucznia:  

Zadania były:  

 

 

 

 

 

       Dziękujemy! 

 

 
J. Małkowska 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

1. Uzasadnij ( w 2-3 zdaniach), że warto uczyć się języków 

obcych. Twoja wypowiedź powinna posiadać co najmniej 

dwa argumenty. 

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

……………………………………………………………… 

 

2. Przekonaj swojego kolegę, żeby sięgnął po książkę pt. 

„……..” (sam wybierz tytuł). Użyj w tym celu co 

najmniej dwóch argumentów, które go przekonają. 

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

……………………………………………………………… 

Łatwe  
Trudne  

Najtrudniejsze 

były zad: 
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                  tel/fax: 62 7621302   e-mail: spskalmierzyce@noweskalmierzyce.pl                

                   http://www.spskalmierzyce.noweskalmierzyce.pl 

 
 

 

                                                                                                                          

http://www.spskalmierzyce.noweskalmierzyce.pl/


3. Podaj dosłowne i przenośne znaczenia wyrazów i 

wyrażeń. 

Wzór: 

Mit – dosłownie: opowieść ludów starożytnych 

opowiadająca o powstaniu świata, człowieka;         

w przenośni:  plotka, nieprawda. 

Ognisko domowe -  ………………………………….. 

…………………………………………………………

…………………………………………………………

……………………………………………………….. 

Owocować -  ………………………………………… 

…………………………………………………………

…………………………………………………………

………………………………………………………… 

Raj - ………………………………………………… 

…………………………………………………………

…………………………………………………………

………………………………………………………… 

 

4. Z poniższego fragmentu wiersza  wypisz po jednym 

przykładzie następujących figur poetyckich: 

Epitet - ……………………………………… 

Porównanie - ………………………………….. 

Przenośnia – ………………………………….. 

 

 

Wisława Szymborska „ Gawęda o miłości ziemi 

ojczystej” 

 Bez tej miłości można żyć, 

Mieć serce suche jak orzeszek, 

Malutki los naparstkiem pić 

Z dala od zgryzot i pocieszeń, 

Na własną miarę znać nadzieję, 

W mroku kryjówkę sobie uwić, 

O blasku próchna mówić „dnieje”, 

O blasku słońca nic nie mówić. 

 

5. Spróbuj  wyjaśnić znaczenie wypisanej przez siebie ( z 

wiersza) przenośni. 

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

……………………………………………………………... 

6. Opisz miejsce, w którym najbardziej lubisz wypoczywać. 

Postaraj się, by Twoja praca zawierała co najmniej 10 

wersów. (Pamiętaj o bogactwie określeń oraz wyrazach 

wskazujących na relacje przestrzenne, np. po prawej, po 

lewej, u dołu, pośrodku itp.)  

………………………………………………………………

……………………………………………………………… 


