
Zalecenia dla uczniów klasy VII 

na dni wolne od nauki szkolnej 2020r. 

 

4.06 2020 

JĘZYK POLSKI 
 

Temat: Emigracja -trudne doświadczenie Polaków pozbawionych bytu państwowego -H. 

Sienkiewicz LATARNIK. 

Utwór H. Sienkiewicza pt. Latarnik przedstawia samotne i tragiczne życie polskiego 

emigranta, tułacza oraz jego ogromną tęsknotę za utraconą ojczyzną. 

Przebieg akcji utworu jest następujący: 

1) Ekspozycja- ogłoszenie o wolnej posadzie latarnika w Aspinwal 

2) Zawiązanie akcji- przybycie Skawińskiego do miasta i otrzymanie pracy 

3) Rozwinięcie akcji- spokojne życie na wyspie 

4) Punkt kulminacyjny- nocna lektura „Pana Tadeusza”, rozbicie się statku 

5) Rozwiązanie akcji- utrata pracy przez Skawińskiego  

6) Zakończenie- opuszczenie wyspy i dalsza wędrówka bohatera 

„Latarnik” to nowela o czym świadczą następujące cechy: 

 Utwór jest zwięzły, jednowątkowy (wątek losów Skawińskiego i jego życia na wyspie) 

 Koncentruje się wokół jednego motywu (tytułowej postaci latarnika) 

 Akcja zmierza do punktu kulminacyjnego (lektura „Pana Tadeusza”) 

 Ma wyraźne zakończenie- puentę (utrata pracy i dalsza tułaczka bohatera) 

Notatkę przepisz do zeszytu. Przypominam o terminie odsyłania testu, który kończy się 

dzisiaj.  

 

GODZINA Z WYCHOWAWCĄ 

Temat: Czy dostrzegamy piękno? 

Historia warta przeczytania. 

Pewien mężczyzna wszedł na stację metra w Waszyngtonie i zaczął grać na skrzypcach; to był 
zimny, styczniowy poranek. W ciągu 45 minut zagrał sześć utworów Bacha. Jak obliczono, 
tym czasie, jako że były to godziny szczytu, przez stację przeszło ponad 1,100 osób. 
Większość z nich w drodze do pracy. 



Po trzech minutach mężczyzna w średnim wieku spostrzegł muzyka, zwolnił kroku i 
przystanął na kilka sekund by posłuchać muzyki, po czym pospieszył dalej - zapewne gonił go 
czas.. 

Minutę później skrzypek otrzymał swojego pierwszego dolara: kobieta bez zatrzymywania się 
albo zwolnienia kroku wrzuciła banknot i pospieszyła ku swoim codziennym sprawom. 

Kilka minut później ktoś wychylił się zza murka by posłuchać muzyki, po czym spojrzał na 
zegarek i poszedł dalej. Najwyraźniej był już spóźniony do pracy. 

Najwięcej uwagi wykazał blisko trzyletni chłopiec. Przystanął przy muzyku, jednak jego mama 
go pospieszała. Popchnęła go mocniej, więc dziecko poszło dalej, nie przestając patrzeć w 
stronę skrzypka. Podobne reakcje dały się zaobserwować u innych dzieci. Wszyscy rodzice, 
bez wyjątków, zmuszali dzieci do przyspieszenia kroków. 

W trakcie całych 45 minut tylko 6 osób zatrzymało się i posłuchało chociaż przez chwilę. 
Około 20 dało mu pieniądze i poszło dalej. Muzyk zebrał 32 dolary. Kiedy skończył grać, 
zapadła cisza, żadnego aplauzu czy innej reakcji. 

Nikt tego nie wiedział, ale skrzypek to Joshua Bell, jeden z najbardziej utalentowanych 
muzyków na świecie. Właśnie zagrał najbardziej skomplikowane, złożone dzieła na 
skrzypcach wartych trzy i pół miliona dolarów. 

Dwa dni wcześniej Joshua Bell dał koncert w Bostońskim teatrze, gdzie średnia cena jednego 
biletu wynosiła 100$. 

To prawdziwa historia. Akcja, w której Joshua Bell grał incognito na stacji metro 
zorganizowana została przez Washington Post, jako część eksperymentu socjologicznego o 
postrzeganiu, gustach i priorytetach ludzi, który zrodził następujące pytania: w powszednim, 
zwykłym otoczeniu w niewłaściwym czasie: 

* Czy dostrzegamy piękno? 

* Czy zatrzymujemy się by je docenić? 

* Czy rozpoznajemy prawdziwy talent w nieoczekiwanym kontekście? 

Pomyśl: 

Jeśli nie mamy chwili by zatrzymać się i posłuchać jednego z najlepszych muzyków na 
świecie grającego najlepszą muzykę, jaką kiedykolwiek napisano, jak wiele innych rzeczy 
codziennie przegapiamy? 
  



HISTORIA 

Temat: Społeczeństwo odrodzonej Polski i jej osiągnięcia 
II RP była państwem wielonarodowościowym. Znaleźli się w nim Ukraińcy i Białorusini, a po 

włączeniu do Polski Wileńszczyzny, także Litwini. Oprócz nich w Polsce mieszkali także Żydzi i 

Niemcy. Najliczniejszą mniejszość stanowili Ukraińcy- ok. 3,8 mln (ludność głównie wiejska). 

W okresie międzywojennym Polskę na arenie światowej rozsławiali głównie filozofowie 

(Władysław Tatarkiewicz i Tadeusz Kotarbiński), matematycy ( Stefan Banach, Hugon 

Steinhaus), socjologowie ( Florian Znaniecki) i chemicy (Ignacy Mościcki) 

 

* zwróć uwagę na następujące zagadnienia: 

- podział narodowościowy mieszkańców II Rzeczypospolitej 

- problemy z mniejszościami narodowymi 

- rozwój szkolnictwa 

- osiągnięcia polskiej nauki I techniki 

- dokonania polskiej literatury międzywojennej 

- rozwój sztuki okresu międzywojennego 

* przeanalizuj 

- oś czasu 

- tekst źródłowy ze strony: 254 I 258 

- mapę: Ludność II Rzeczypospolitej 

- infografikę: Technika i transport II Rzeczypospolitej 

- schematy: Struktura społeczna, Podział narodowy kraju 

* OBOWIĄZKOWO na podstawie wiedzy z podręcznika i notatki samodzielnie wypełnij test 

: Społeczeństwo odrodzonej Polski i jej osiagnięcia , kryjący się pod linkiem. 

https://quizizz.com/join?gc=0374243 

Logując się wpisz swoje IMIĘ i NAZWISKO. Przy ocenie będzie brane pod uwagę tylko 

jedno podejście do testu i czas zaznaczania odpowiedzi. Ostateczny termin na wykonanie 

zadania upływa jutro, 5 czerwca godz 15. 

 

* uporządkuj wiedzę korzystając z gotowej notatki: 

 

I Społeczeństwo II Rzeczypospolitej 

1. Sytuacja demograficzna odrodzonej Polski 

a. liczba ludności 

– po odzyskaniu niepodległości – 27 mln 

– w 1939 r. – 35 mln 

b. stosunkowo niski poziom urbanizacji 

– Warszawa liczyła ponad 1 mln mieszkańców 

– 6 miast przekraczało 100 tys. mieszkańców 

2. Mniejszości narodowe w Polsce międzywojennej 

a. obywatele narodowości polskiej stanowili 69% ogółu mieszkańców 

https://quizizz.com/join?gc=0374243


b. mniejszości narodowe wg spisu ludności z 1921 r. wynosiły 31% 

– Ukraińcy – 14% 

– Żydzi – 10% 

– Białorusini – 4% 

– Niemcy – 4% 

– inni – 1% 

3. Polityka państwa polskiego wobec mniejszości narodowych 

a. w Polsce w różnych okresach stosowana dwie koncepcje polityki wobec mniejszości 

narodowych: 

– politykę asymilacji narodowościowej – zmierzała do polonizacji słowiańskich mniejszości 

narodowych 

– politykę asymilacji państwowej – polegała na budowaniu więzi między państwem polskim a 

mniejszościami bez ich wynaradawiania. 

b. na zaostrzenie stosunków z ludnością ukraińską miała działalność terrorystyczna 

Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów (OUN) 

c. przejawy antysemityzmu w Polsce międzywojennej 

– wobec Żydów szczególnie wrogo był nastawiony Obóz Narodowo Radykalny (ONR) 

– zjawisko getta ławkowego – wyznaczanie dla żydowskich studentów odrębnych miejsc 

– stosowanie tzw. numerus clausus – polegało na ograniczaniu liczby przyjmowanych 

studentów narodowości żydowskiej 

– dochodziło do pogromów, czyli zorganizowanych napaści na ludność żydowską 

4. Struktura społeczna II Rzeczypospolitej 

– chłopi – 55% 

– robotnicy – 27,5% 

– przedsiębiorcy, kupcy i rzemieślnicy – 11% 

– wielcy przedsiębiorcy – 5% 

– ziemianie 0,5% 

5. Rozwój edukacji 

a. stan alfabetyzacji społeczeństwa polskiego na początku istnienia II Rzeczypospolitej 

– czytać potrafiło ok. 70-60% obywateli odrodzonego państwa 

– analfabetyzm nie występował tylko na ziemiach dawnego zaboru pruskiego 

b. w 1932 r. została przeprowadzona przez ministra oświaty Janusza Jędrzejewicza reforma 

oświaty 

– wprowadzono obowiązek szkolny na poziomie szkoły powszechnej (podstawowej) 

– ujednolicono system oświaty 

– zmodernizowano programy nauczania 

c. tylko część uczniów mogła kontynuować naukę w szkołach średnich 

d. w II Rzeczypospolitej działały 32 szkoły wyższe 

 

II. Osiągnięcia w II Rzeczypospolitej 

1. Sukcesy polskich uczonych 



a. Tadeusz Kotarbiński – filozofia 

b. Florian Znaniecki – socjologia 

c. Ignacy Mościcki – chemia 

d. wybitni polscy matematycy (lwowska szkoła matematyczna): 

– Hugon Steinhaus 

– Stefan Banach 

2. Literatura polska okresu międzywojennego 

a. wybitni pisarze dwudziestolecia międzywojennego 

– Stefan Żeromski 

– Władysław Reymont – w 1924 r. otrzymał Literacką Nagrodę Nobla za powieść Chłopi 

– Zofia Nałkowska 

– Maria Dąbrowska 

b. pisarze awangardowi: 

– Witold Gombrowicz 

– Bruno Schulz 

– Bruno Jasieński 

– Stanisław Ignacy Witkiewicz – przedstawiciel tzw. katastrofizmu 

c. w poezji dużą rolę odgrywali twórcy skupieni w redakcji pisma „Skamander” 

– Julian Tuwim 

– Antoni Słonimski 

– Jan Lechoń 

d. główne nurty i kierunki literatury polskiej okresu międzywojennego: 

– awangarda 

– ekspresjonizm 

– katastrofizm 

3. Malarstwo i architektura 

a. główne kierunki w polskim malarstwie międzywojennym: 

– impresjonizm – Józef Mehoffer i Leon Wyczółkowski 

– formizm – Tytus Czyżewski 

b. dużą popularnością cieszyła się twórczość Wojciecha Kossaka – malarstwo historyczne 

c. w architekturze dominował 

– funkcjonalizm 

– modernizm 

MATEMATYKA 

Temat:  Rozwiązywanie równań – zadania tekstowe (str. 197 – podręcznik). 

https://pistacja.tv/film/mat00016-rozwiazywanie-prostych-rownan-zadania-z-

trescia?playlist=496 

Przeanalizuj wideolekcję oraz temat w podręczniku. 

https://pistacja.tv/film/mat00016-rozwiazywanie-prostych-rownan-zadania-z-trescia?playlist=496
https://pistacja.tv/film/mat00016-rozwiazywanie-prostych-rownan-zadania-z-trescia?playlist=496

