
Data: 17.04.2020 r. 

Przypomnienie: krótkie formy użytkowe – dedykacja, życzenia. 

 

 

1. Życzenia 

 Kto pisze życzenia? 

 Do kogo? 

 Z jakiej okazji? 

 Czego dotyczą życzenia? 

 Gdzie i kiedy zostały napisane? 

2. Dedykacja 

 Kto pisze dedykację? 

 Dla kogo? 

 Z jakiej okazji?  

 Czy zawiera życzenia na przyszłość? 

 Gdzie i kiedy została napisana? 

Przykład: 

Mojemu przyjacielowi Mikołajowi  

w podziękowaniu za okazaną pomoc. 

Niech słowa lisa skierowane do Małego Księcia: 

„Pozostajesz na zawsze odpowiedzialny za to, co oswoiłeś” 

będę Twoim drogowskazem życiowym. 

To Ty pokazałeś mi, co to znaczy być prawdziwym przyjacielem. 

Przyjmij tę książkę w dowód mojej wdzięczności i przywiązania. 

(miejscowość, data)                                         (podpis) 

 

 

Temat: Pisownia tytułów książek i czasopism. 

1. Przepisz do zeszytu temat i datę. 

2. Przypomnij sobie zasady pisowni wielką literą, korzystając ze słownika ortograficznego lub 

podręcznika str.352. 



3. Zapisz w zeszycie zasady z przykładami: 

 Tytuły czasopism piszemy wielkimi literami z wyjątkiem spójników i przyimków, 

np. „Gazeta Wrocławska”, „Gazeta Wyborcza”, „Literatura na Świecie” 

 W tytułach książek wielką literą piszemy tylko pierwszy wyraz oraz nazwy własne, np. 

„Dom sióstr”, „Miłość w czasach zarazy”, „Pan Tadeusz” 

4. Pamiętając o powyższych zasadach, zapisz w zeszycie wielowyrazowe tytuły lektur 

obowiązkowych. Możesz skorzystać z linku (str.3 arkusza): 

https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_OSMOKLASISTY/Arkusze-

egzaminacyjne/2019/jezyk_polski/Arkusz_OPOP-100-1904.pdf 

 

5. Zapisz poprawną odmianę nazwiska: Exupery 

Mianownik (to jest):  Exupéry 
 

Dopełniacz (brak nam):  Exupéry’ego 
 

Celownik (gratulujemy):  Exupéry’emu 
 

Biernik (zapraszamy):  Exupéry’ego 
 

Narzędnik (razem z):  Exupérym 
 

Miejscownik (pamiętamy o):  Exupérym 
 

Wołacz (O, ty!):  Exupéry 
 

 

WAŻNE: nauczyciele wf-u i WOS-u przypominają o odsyłaniu zadań! Są one podstawą do wystawienia 

oceny i frekwencji. Musicie nazbierać ocen cząstkowych, by było z czego wystawić ocenę na koniec 

roku! 

 

PRZYPOMNIENIE: w związku z przedłużającą się nauką w domu, zobowiązuję wszystkich uczniów do 

przesłania mi dwóch wypracowań (z testu 2 i 3 w ćwiczeniach). Prace podlegają ocenie. 

Niektórzy z Was już to zrobili i mają oceny, pozostałych proszę o przesłanie wypracowań pocztą 

elektroniczną. Zakładam, że wszyscy już dawno je napisali, proszę zrobić zdjęcie lub przepisać teksty 

na komputerze i przesłać na adres: 

justyna.drygalska@sp1sobotka.pl 

Ostateczny termin przesłania prac mija 24 kwietnia. 
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