
Język polski kl. IV 

Witam! W tym tygodniu proponuję następujące tematy. 

1. Temat: Jak napisać plan wydarzeń? – przypomnienie wiadomości.  

 Przeczytaj informacje o planie wydarzeń – podręcznik s. 174; 

 Zwróć uwagę na przykład szczegółowego planu wydarzeń - podręcznik 

s. 175 ( nie przepisuj ); 

 Przepisz notatkę do zeszytu: 

Plan wydarzeń – to zapisanie w sposób chronologiczny, w  formie punktów najważniejszych 

wydarzeń z przeczytanego tekstu. Rozróżniamy dwa rodzaje planów wydarzeń: 

 plan ramowy – przedstawia tylko najważniejsze wydarzenia, 

 plan szczegółowy – uwzględnia wszystkie zdarzenia, także te mniej istotne. 

 Wykonaj w zeszycie ćw. 1 i 2 s. 175. 

 

2. Temat: Kim był pan Twardowski? – Jan Adamczewski „O Mistrzu Twardowskim”. 

 Przeczytaj tekst – podręcznik s. 176; 

 napisz w zeszycie ramowy plan wydarzeń; 

 przepisz notatkę do zeszytu: 

PAN TWARDOWSKI: 

 słynny krakowski czarnoksiężnik; 

 mieszkał w Rynku, w kamienicy przy ulicy Wiślanej; 

 założył na Krzemionkach szkołę czarnoksięską; 

 w skalnej grocie podpisał cyrograf z diabłem, obiecując mu oddać duszę tylko  

w Rzymie; 

 w zamian diabeł miał spełniać wszystkie życzenia Twardowskiego; 

 cieszył się sławą dobrego lekarza; 

 przechytrzył diabła uciekając na kogucie na Księżyc. 

 wypisz z tekstu ( od myślników ), jakie rozkazy, wydane przez Twardowskiego, 

wykonywał diabeł; 

 wykonaj w zeszycie ćw. 2 i 6 s. 177; 

 napisz, z perspektywy Twardowskiego, krótkie opowiadanie o tym, co 

wydarzyło się w karczmie Rzym lub na podstawie legendy zredaguj 
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opowiadanie o Mistrzu Twardowskim z punktu widzenia diabła – do wyboru 

jedno z opowiadań zapisz w Wordzie i wyślij jako załącznik na maila 

joannadlugosz@op.pl Twoja praca będzie oceniona! 

3. Temat: Przed czym czmychnął diabeł? – Adam Mickiewicz „ Pani Twardowska”. 

 Przeczytaj tekst ballady – podręcznik s. 177 - 182; możesz również wysłuchać tekstu 

utworu, kopiując link: https://lektury.gov.pl/lektura/pani-twardowska ; 

 wybierz 10 słów wyjaśnionych pod tekstem Adama Mickiewicza. Następnie stwórz 

słowniczek, zapisując wyrazy ( i ich tłumaczenie ) w kolejności alfabetycznej. 

Ćwiczenie wykonaj w zeszycie; 

 korzystając ze słownika języka polskiego, wyszukaj i zapisz w zeszycie definicje słów 

cyrograf i umowa. Zwróć uwagę na podobieństwa i różnice między tymi pojęciami; 

 wypisz w zeszycie od myślników zadania wykonywane przez diabła; 

 narysuj w zeszycie portret pani Twardowskiej. 

 

4.Temat: „ A! Twardowski; witaj bracie!” – praca z tekstem ballady A. Mickiewicza.  
 

Przepisz do zeszytu przysłowia, w których występuje diabeł, a następnie zanotuj 

synonimy tego wyrazu; 

Co nagle, to po diable, 

Jak się człowiek spieszy, to się diabeł cieszy, 

Gdzie diabeł nie może, tam babę pośle, 

Panu Bogu świeczkę i diabłu ogarek, 

Nie taki diabeł straszny, jak go malują, 

Boi się jak diabeł święconej wody. 

 

   SYNONIMY, czyli wyrazy bliskoznaczne 

 

   Diabeł – szatan, bies, demon. 

 

Przepisz do zeszytu związki frazeologiczne z wyrazem diabeł. Następnie wybierz dwa 

spośród zapisanych frazeologizmów i ułóż z nimi zdania; 

diabli wiedzą, 

diabeł ogonem nakrył, 

diabli wzięli, 

diabli gdzieś noszą, 

gdzie diabeł mówi dobranoc, 

posłać kogoś do diabła, 

wykonaj w zeszycie ćw. 10, s. 183.  

 

 

Życzę owocnej pracy! Pozdrawiam. 
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