
Klasa 6a 

Wszystkie tematy są udostępniane  przeze mnie w aplikacji padlet.com. Zachęcam do korzystania! 

Znajdziecie tam m.in. karty pracy, odpowiedzi do zadań. Możecie też na bieżąco zadawać pytania.  

Klasa 6a https://padlet.com/asurulo/j77piwfcn5hpgedi 

 

Temat 49 (08. 06. 2020 r.) 

Inna galaktyka, inny czas… (G. Lucas, Gwiezdne wojny) 

1. Skorzystaj z podręcznika 

https://app.wsipnet.pl/podreczniki/strona/156527 

2. Przeczytaj  informacje dotyczące filmowej sagi Gwiezdne wojny – ramka  Wiem więcej.  

3. Poszukaj informacji (w Internecie) dotyczących kolejnych części filmu i czasu ich powstania. Ile 

zostało zrealizowanych do tej pory? 

4. Gwiezdne wojny to film kultowy – co to znaczy? 

5. Zapisz notatkę w zeszycie – załącznik. 

 

Temat 50 (09. 06. 2020 r.) 

Ciemna i jasna strona Mocy (G. Lucas, Gwiezdne wojny) 

1. Skorzystaj z podręcznika 

https://app.wsipnet.pl/podreczniki/strona/156527 

2. Przeczytaj zamieszczony w podręczniku fragment Gwiezdnych wojen 

3. Zapisz notatkę: 

Stara Republika – historia dziejów 

1. Powstanie Bezkresnego Imperium. 

2. Rozkwit Republiki pod rządami Senatu. 

3. Rządy Imperatora. 

4. Likwidacja rycerzy Jedi. 

5. Bunt przeciw Imperium. 

6. Walka Imperatora z rebeliantami. 

https://padlet.com/asurulo/j77piwfcn5hpgedi
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4. Skorzystaj z załącznika. Uporządkuj informacje. Którzy bohaterowie byli po jasnej, a którzy po 

ciemnej stronie mocy?  

 

Temat 51 (10. 06. 2020 r.) 

Na srebrnych ekranach (M. Kalita, Aktorzy leczą ludzkie dusze) 

1. Skorzystaj z podręcznika 

https://app.wsipnet.pl/podreczniki/strona/154967 

2. Przeczytaj fragment wywiadu z Gabrielą Kownacką. 

3. Zapisz:  

Forma wywiadu: 

 – pytania dziennikarza i odpowiedzi aktorki wyodrębnione (inna czcionka), 

– informacja wstępna podana przed tekstem, 

– autor i tytuł tekstu( informacja skąd pochodzi fragment). 

Tematyka wywiadu – zawód aktora, droga życiowa i role Gabrieli Kownackiej.  

                   Cel: ukazanie osobowości i przekonań rozmówcy 

4. Jaka jest opinia G. Kownackiej na temat aktorstwa? Jak to należy rozumieć? 

 

Temat 52 (15. 06. 2020 r.) 

W oparach absurdu i wyobraźni (K.I. Gałczyński, Teatrzyk „Zielona Gęś”) 

1. Skorzystaj z podręcznika 

https://app.wsipnet.pl/podreczniki/strona/154968 

2. Przeczytaj tekst, a następnie wykonaj ćwiczenia udostępnione przeze mnie na stronie wsipnet.pl 

 

Temat 53 (19. 06. 2020 r.) 

Kim będziesz i co zrobisz, kiedy kości się potoczą (K. Szymeczko, Czworo i kości – fragm.) 

1. Skorzystaj z podręcznika 

https://app.wsipnet.pl/podreczniki/strona/156528 

2. Przeczytaj tekst, a następnie określ czas i miejsce akcji. Kim jest narrator? Jaki to typ narracji? 
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3. Zapisz zależności między realistycznym światem przedstawionym w powieści a światem gry 

kreowanym w wyobraźni graczy (załącznik) 

4. Wykonaj samodzielnie polecenia 1 i 2. Zapisz je w zeszycie. 

 

 


