
Język polski 27-30.04.2020 klasa 6b 

Kochani! Ponieważ rozpoczynamy pracę z lekturą obowiązkową, chciałabym abyście w miarę 

możliwości codziennie przesyłali mi efekty swojej pracy ( czyli każdą lekcję)- jeśli ktoś będzie miał 

trudność z codziennym wysyłaniem prac-to proszę o jednorazowe wysłanie wszystkich lekcji w 

czwartek 30.04.2020. 

 

Temat: Sposób na Alcybiadesa- czyli o szkole z przymrużeniem oka  ( poniedziałek) 

1. Uzupełnij tabelę: 

Tytuł lektury Autor Czas i miejsce 
wydarzeń 

Bohaterowie Plan wydarzeń  
( minimum 
8pkt) 

 
 
 

    

 

2. Jak ważny jest temat szkoły w powieści Sposób na Alcybiadesa? W 2 zdaniach odpowiedz na 

to pytanie. 

3. Przypomnij sobie reprymendę w gabinecie dyrektora udzieloną czterem bohaterom powieści, 

odpowiedz na pytania: 

 Po co i w jakich sytuacjach wzywano uczniów do gabinetu dyrektora? 

 Jakie ciekawe przedmioty zauważył Ciamcia w gabinecie Dyra? 

 Jak czuli się chłopcy podczas przemówienia Dyra? 

4. Do pustych kratek wpisz brakujące słowa, a poznasz termin literacki. Uzupełnij nim definicję: 

R  T R  S P  K C J  

 

………………………………………………………-  to  przywołanie wcześniejszych wydarzeń przez bohatera bądź 

bohaterów. Z ……………………………………….. mamy do czynienia na początku powieści Sposób na 

Alcybiadesa: bohater jest już dorosły i wspomina swoje przygody z lat szkolnych. 

5. Humor w powieści- wypełnij tabelkę odpowiednimi przykładami z lektury: 

Humor sytuacyjny ( zabawne zdarzenia, 
scenki) 

Humor słowny (zabawne zwroty, 
powiedzonka, przezwiska, porównania) 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Temat: Los splatał figla, czyli o skutkach Sposobu  ( środa) 

1. Notatka do zeszytu:  



Pięta Achillesa ( czyjś słaby punkt, słaba strona)>  sposób na nauczyciela polegał na odkryciu i 

wykorzystaniu słabości danego pedagoga, aby uniknąć odpytywania 

2. Przypomnij sobie, co bohaterowie utworu myśleli o stosowaniu sposobów na nauczycieli na 

początku utworu i jak się czuli, gdy okazało się, że mają wystąpić w charakterze 

przewodników turystycznych: 

Ocena szukania i stosowania sposobów na nauczycieli… 

 Na początku utworu -………………………………………………………………………………… 

 Według chłopców, kiedy kazano im oprowadzać wycieczkę członków kółka 

historycznego…………………………………………………………………………………………… 

 Według Ciebie, jako czytelnika po lekturze książki…………………………………… 

3. Dlaczego Alcybiades osiągnął sukces jako nauczyciel? Podaj minimum 3 przykłady z lektury: 

- 

- 

- 

Temat: Czy tylko wybryki i psikusy? Jaki obraz młodzieży wyłania się z powieści Edmunda 

Niziurskiego ( czwartek) 

1. Niefrasobliwi, czy dojrzali? Jacy są młodzi bohaterowie powieści Niziurskiego? Podaj 

przykłady zachowań uczniów opisanej przez pisarza szkoły. 

Niefrasobliwi: 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dojrzali: 

         

2. Moja indywidualna karta goga (nauczyciela).  

Opracuj kartę goga, możesz wymyślić własne jednostki miary: 

Imię i nazwisko nauczyciela  

Nauczany przedmiot  

Charakterystyczne powiedzonka  

Sposoby zaskakiwania uczniów  

Zainteresowania  

Krzykliwość  

Ostrość  



Zasięg wzroku  

Stopień poczucia humoru  

Ulubiony kolor  

Co dodatnio wpływa na nastrój nauczyciela?  

Co denerwuje nauczyciela?  

Wnioski: jak postępować, by lekcje 
przebiegały spokojnie i przyjemnie? 

 

 

3. W ramach utrwalenia wiadomości z lektury, napisz wypracowanie na 1 z poniższych 

tematów. 

Pamiętaj o akapitach, Twoja praca powinna zajmować minimum 1 stronę w zeszycie. 

 

1. Alcybiades, niezwykły nauczyciel – charakterystyka/ opis postaci 

2. Jak klasa 8a stosowała sposób i jak to się skończyło - opowiadanie 

3. Jacy jesteśmy - rozważania o dawnej i współczesnej młodzieży 

Wypracowanie proszę mi przesłać do poniedziałku 4.05.2020 

Powodzenia  

 


