
Język polski
wrzesień

Klasa VII

„Myśli i słowa”

Wymogi podstawy programowej

Cechy liryki jako rodzaju literackiego.
Gatunki liryki: fraszka, pieśń (utwory Jana Kochanowskiego).
Czasownik – formy osobowe i nieosobowe.

Zadania do wykonania:

I

1. Wymień cechy gatunkowe fraszki.     0-4p.

….......................................................................................................
….......................................................................................................
….......................................................................................................
….......................................................................................................

2. Podaj nazwy podkreślonych środków stylistycznych z fraszki Na lipę. 0-
4p.

Na lipę 
Gościu, siądź pod mym liściem, a odpoczni sobie! 
Nie dójdzie cię tu słońce, przyrzekam ja tobie, 
Choć się nawysszej wzbije, a proste promienie 
Ściągną pod swoje drzewa rozstrzelane cienie. 
Tu zawżdy chłodne wiatry z pola zawiewają, 
Tu słowicy, tu szpacy wdzięcznie narzekają. 
Z mego wonnego kwiatu pracowite pszczoły 
Biorą miód, który potym szlachci pańskie stoły. 
A ja swym cichym szeptem sprawić umiem snadnie, 
Że człowiekowi łacno słodki sen przypadnie (…)
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….......................................................................................................................
........
….......................................................................................................................
........
….......................................................................................................................
........
….......................................................................................................................
........

3. Podkreśl wszystkie poprawne informacje na temat pieśni.      0-3p.

podejmuje różnorodną tematykę; wyraża żal po czyjejś śmierci; często 
występują w nim refreny; utwór dużych rozmiarów; wywodzi się ze 
starożytnych śpiewów obrzędowych; o charakterze dydaktycznym; ma układ
stroficzny; utwór żartobliwy; zakończony wyrazistą puentą; charakteryzuje 
się paralelizmami i rytmizacją 

4. Wyjaśnij, jaki światopogląd został zaprezentowany w Pieśni IX Jana 
Kochanowskiego, rozpoczynającej się słowami Nie porzucaj nadzieje, / 
Jakoć się kolwiek dzieje.     0-2p.
….......................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
................................

5. Udowodnij, że pieśni Jana Kochanowskiego należą do liryki (rozumianej 
jako rodzaj literacki). Sformułuj cztery argumenty.  0-2p.

…........................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
................................

III Czasownik

1. Uzupełnij definicję.                                                                                                           

5 p.
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Czasownik to część mowy nazywająca ………………………… i 

…………………. Odmienia się przez ……………., …………………., 

……………………, ……………….., ………………….

Ze względu na aspekt czasowniki dzielimy na ………………………….. i 

……………………...

Czasownik w formie osobowej pełni w zdaniu funkcję 

…………………………..

2. Utwórz odpowiednie formy czasownika, które będą się różniły jedynie 

rodzajem.                    4 p.

krzyknęłam  – …...........................                     mówiliśmy 

….................................  

wzięłaś  – …..................................                     zastanowiliście się  

–.........................

3. Wpisz w odpowiednie miejsca tabeli czasowniki niedokonane i dokonane.      

4 p.

zrobimy, pisze, będę czytał, upiekę, upinała, zawieźli, wezmę, zapraszamy

Czasowniki niedokonane Czasowniki dokonane

4. Do podanych czasowników dopisz odpowiednie bezokoliczniki.                      

3 p.
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wiozę ………………………      wiedli …………………….    

jest............................

karzę ……………………….      każę ……………………...    

mogła........................

5. Wskaż zdania z czasownikami przechodnimi i przekształć je w 

wypowiedzenia o konstrukcji biernej.                                                                     

3 p.

Piotr stale marzył o niebieskich migdałach.

Mama upiecze na moje urodziny tort migdałowy.

Cała klasa poszła na wagary.

Kurier dostarczył przesyłkę z opóźnieniem.

……………………………………………………………………………………

……

……………………………………………………………………………………

……

……………………………………………………………………………………

……

6. Skreśl wyrazy, które nie są imiesłowami:                                                           

2 p.

skrzypiący, zrobiono, zielony, spalony, powiedziawszy, zając, wczorajszy, idąc, 

czytana

7. Wypisz z tekstu imiesłowy przymiotnikowe. Nazwij je, określ ich formę 

gramatyczną 
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(liczbę, rodzaj, przypadek), a także podaj, jaką częścią zdania jest każdy z tych 

imiesłowów.      6 p.

Od dawna wiadomo, że niepalący są zdrowsi. W mniejszym stopniu zagrażają 

im choroby płuc 

i układu odpornościowego. Są sprawniejsi, żyją dłużej, nie robią sobie w pracy 

przerw na papierosa. Warto ulec propagowanej nie tylko przez lekarzy modzie 

na niepalenie.

…………………………………………………………………………………………………

………

…………………………………………………………………………………………………

………

…………………………………………………………………………………………………

………

…………………………………………………………………………………………………

………

8. Podkreśl wypowiedzenia, w których występują błędy związane z użyciem 

imiesłowowego równoważnika zdania. Popraw te wypowiedzenia.                       

3 p.

Uciekli szybko, nie oglądając się za siebie.

Wracając z zajęć, zerwał się wiatr.

Wchodząc do domu, rozpakowała zakupy.

Zauważywszy Jolę, od razu do niej podszedłem.

…………………………………………………………………………………………………

………

…………………………………………………………………………………………………

………
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…………………………………………………………………………………………………

………

9. Uzupełnij interpunkcję w podanych zdaniach.                                                    

2 p.

Powiedziawszy wszystko matce Adam usiadł w fotelu. Był bardzo 

zdenerwowany i zaniepokojony. 

Mama widząc jego stan powstrzymała się od wymówek. Chciała mu pomóc 

więc postanowiła porozmawiać z wychowawczynią.

10. Do imiesłowów w poniższych zdaniach dopisz przeczenie nie, a następnie 

sformułuj zasadę pisowni nie z tymi formami czasownika.                                    

4 p.

Pobiegł do domu, ……..czekając na nikogo, nawet …………dokończywszy 

obiadu. Zastał  ……...zamknięte drzwi. Trudno wyrazić, jak bardzo był 

zaskoczony ………spodziewaną wizytą dziadka.

Zasada: 

…………………………………………………………………………………………………

………

…………………………………………………………………………………………………

………

…………………………………………………………………………………

…...

Wiem, co trzeba
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