
Język polski
październik

Klasa VII

„Myśli i słowa”

Wymogi podstawy programowej

Gatunek liryki – tren, cechy trenu („Treny” Jana Kochanowskiego)
Zdanie złożone. Rodzaje zdań złożonych współrzędnie.
Forma wypowiedzi – przemówienie.
Forma wypowiedzi – rozprawka z tezą.

„Myśli i słowa”

     Zadania do wykonania:

ZDANIE ZŁOŻONE WSPÓŁRZĘDNIE

1. Jeszcze w zeszłym roku mieszkaliśmy w mieście. 2. Na wiosnę mama 
zachorowała dlatego tata postanowił wybudować dom na wsi. 3. Długo się 
zastanawialiśmy czy to dobry pomysł. 
4. Mieszkanie w mieście miało swoje wady ale przynajmniej zawsze mieliśmy 
jakieś zajęcie. 
5. Mogliśmy pójść do kina albo wybrać się do aquaparku. 6. Decyzja jednak 
zapadła a my nie mieliśmy wyboru. 7. Teraz cieszymy się że tak się 
stało. 8.Kąpiemy się w pobliskim jeziorze i spędzamy długie godziny na 
wędrówkach w lesie. 9. Mama też już się czuje lepiej więc jest częściej 
uśmiechnięta. 10.Czasami tylko tęsknimy za dawnym stylem życia lecz wtedy 
siadamy z całą rodziną przy kominku rozmawiamy śmiejemy się i szybko 
zapominamy o miejskich przyjemnościach.
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1. Wstaw przecinki w odpowiednich miejscach tekstu.

 2. Zaznacz prawidłowe odpowiedzi.

1.W powyższym tekście znajduje się:
A. 1 zdanie pojedyncze, 3 zdania złożone podrzędnie, 6 zdań złożonych 
współrzędnie.
B. 1 zdanie pojedyncze, 4 zdania złożone podrzędnie, 5 zdań złożonych 
współrzędnie.
C. 1 zdanie pojedyncze, 2 zdania złożone podrzędnie, 7 zdań złożonych 
współrzędnie.
D. 1 zdanie pojedyncze, 5 zdań złożonych podrzędnie, 4 zdania złożone 
współrzędnie.

3.Wypowiedzenie 3. to zdanie złożone:
A. współrzędnie wynikowe.
B. współrzędnie łączne.
C. współrzędnie rozłączne.
D. podrzędne.

4.Wypowiedzenie 4. to zdanie złożone:
A. współrzędnie łączne.
B. współrzędnie rozłączne.
C. współrzędnie przeciwstawne.
D. współrzędnie wynikowe.

5.Wykonaj  wykres zdania 8. 

6.Wykonaj wykres zdania 9.
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7.Zdania składowe wypowiedzenia 10. to zdania złożone współrzędnie w 
następującej kolejności:
A. wynikowe, łączne, łączne, rozłączne.
B. przeciwstawne, rozłączne, rozłączne, rozłączne.
C. przeciwstawne, łączne, łączne, łączne.
D. łączne, przeciwstawne, łączne, łączne.

8.Jeżeli zmienimy spójnik w zdaniu 8. na spójnik lub, to utworzymy 
zdanie:
A. złożone współrzędnie łączne.
B. złożone współrzędnie wynikowe.
C. złożone współrzędnie przeciwstawne.
D. złożone współrzędnie rozłączne.

9.Jeżeli zmienimy spójnik w zdaniu 9. na spójnik zatem, to:
A. utworzymy zdanie złożone współrzędnie łączne.
B. utworzymy zdanie złożone współrzędnie wynikowe.
C. utworzymy zdanie złożone podrzędnie.
D. nie zmienimy rodzaju zdania złożonego.

10.Aby nie zmienić typu zdania złożonego, spójnik w zdaniu 2. możemy 
zamienić na spójniki:
A. zatem, i, więc.
B. zatem, więc, toteż.
C. zatem, ponieważ, więc.
D. i, ponieważ, toteż.

Zredaguj zdania na temat tego, co można robić na wsi. W tym celu utwórz 
następujące typy zdań:

a) zdanie złożone współrzędnie łączne
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……………………………………………………………………………………
……

………………………………………………………………….............................
.......
b) zdanie złożone współrzędnie rozłączne
……………………………………………………………………………………
……

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

II

1.Podkreśl wszystkie poprawne informacje na temat gatunku, jakim jest tren. 

utwór zabawny; wyraża żal po czyjejś śmierci; utwór dużych rozmiarów; 
wywodzi się z literatury greckiej; utwór o charakterze dydaktycznym; 
przedstawia zalety zmarłej osoby; utwór żartobliwy; utwór żałobny

2. Kto jest bohaterem / bohaterką Trenów? 

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

3.Określ tematykę Trenów Jana Kochanowskiego. 

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

4. Uzasadnij tezę, że Tren V reprezentuje lirykę bezpośrednią. Odwołaj się do 
odpowiednich fragmentów utworu. 

Tren 
Jako oliwka mała pod wysokim sadem 
Idzie z ziemie ku górze macierzyńskim śladem, 
Jeszcze ani gałązek, ani listków rodząc, 
Sama tylko dopiro szczupłym prątkiem wschodząc: 
Tę jeśli, ostre ciernie lub rodne pokrzywy 
Uprzątając, sadownik podciął ukwapliwy, 
Mdleje zaraz, a zbywszy siły przyrodzonej, 
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Upada przed nogami matki ulubionej – 
Takci się mej namilszej Orszuli dostało. 
Przed oczyma rodziców swoich rostąc, mało 
Od ziemie się co wznióswszy, duchem zaraźliwym 
Srogiej śmierci otchniona, rodzicom troskliwym 
U nóg martwa upadła. O zła Persefono, 
Mogłażeś tak wielu łzam dać upłynąć płono? 
…...................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
......................................

5. Wyjaśnij, na czym polega nowatorstwo Trenów Jana Kochanowskiego.
…...................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
........................................

Wiem, co trzeba
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