
Zadania z języka polskiego 
Do pracy w domu 

      Kochani, czas mamy taki, że Wielki Post uczy nas pokory, więc trzeba wziąć się do pracy 
tą drogą. Zanosi się bowiem na to, że zamknięcie szkoły może się przedłużyć. 

     Co za nami? Zaczęliśmy rozdział z nauki o języku; ostatnie lekcje dotyczyły historii języka 
polskiego i jego najdawniejszych zabytków. 

      Co przed nami? Kontynuujemy. Zadania proszę wykonywać w zeszycie; wszystko 
sprawdzimy   i omówimy po powrocie. W razie trudności jestem na łączach; kontakt            
przez Wychowawcę. 

NA CZYM POLEGA KOMUNIKACJA JĘZYKOWA? 

1. Na stronach 162-163 w podręczniku wyczytaj, jakie warunki muszą być spełnione,            
aby móc się porozumieć (komunikować). Są one wyróżnione w druku. Przedstaw je                
w formie wykresu, graficznie. 

2. Wykonaj ćwiczenia: 1, 2 , 3 i 5/ 164-165. Pierwsze z nich przedstawia 5 obrazkowych 
sytuacji, w których należy określić kontakt, kanał komunikacyjny i kod. Drugie każe 
ustalić przyczyny niezrozumienia przez odbiorcę w trzech sytuacjach. Trzecie  chce 
wymienienia przyczyn, które mogą osłabić lub uniemożliwić nawiązanie kontaktu.               
W piątym należy wskazać- wg wzoru-dwie różne sytuacje, w których się znalazłeś/-aś            
i określić warunki komunikacji. (Omawiam polecenia, bo wiem, że numery zadań różnią 
się w Waszych podręcznikach). 

3. Jakie znasz niewerbalne (pozajęzykowe) sposoby porozumiewania się?  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FUNKCJE TEKSTÓW JĘZYKOWYCH 

1. Każda wypowiedź ma pewien cel. Jedne przekazują informacje, inne chcą 
uzyskać jakiś efekt w zachowaniu odbiorcy, jeszcze inne wyrażają emocje 
mówiącego. W zależności od tego teksty pełnią różne funkcje. Poczytaj             
o nich  w temacie na str. 166- „Funkcje wypowiedzi”. Ustal ich nazwy. 

2. Wykonaj wszystkie 5 ćwiczeń w tym temacie. 
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A to jaka funkcja językowa? 
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KULTURA JĘZYKA 

1. Zapoznaj się z definicją pojęcia w podręczniku- str. 168. 
2. Odpowiedz na pytanie w 1 ćwiczeniu: jak oceniasz swój, indywidualny 

język? Czy wyróżnia się on od innych, np, jakimiś ulubionymi zwrotami? 
Czy dbasz o kulturę języka? Czy stać Cię na to, aby nie naśladować 
bezkrytycznie złych wzorców językowych? 

3. Teraz przeczytaj tekst Jana Miodka „O higienie językowego obcowania”           
i napisz, czy zgadzasz się z jego obserwacjami? Jeśli tak, to z którymi?              
A może masz inne zdanie? 

4. Wykonaj ćwiczenia 4i 5/ 170. Pierwsze zawiera dialog: co mówi on                  
o rozmówcach? Zmień ten dialog, zachowując jego sens tak, aby spełniał 
wymóg kultury języka. 

 

5. Jaki widzisz związek tego zdjęcia z tematem?  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POPRAWNOŚĆ JĘZYKOWA 

1. O tym, co uznajemy za poprawne i jakie są tego kryteria mówi tekst                  
i wykres na stronie 173. Zapoznaj się z nimi. 

2. Z ćwiczenia nr 1 na tej stronie wypisz te zdania, które są poprawne 
językowo. Masz do wyboru między dwoma o tej samej treści. 

3. Z ćwiczenia nr 2 wybierz jeden podpunkt (a, b, c, d lub e)                                   
i ułóż alfabetycznie podane w nim wyrazy. 

4. Z ćwicz. nr 4 wykonaj podpunkty b i d. Pierwszy z nich każe ustalić 
znaczenie i pochodzenie wyrazów: bohomaz, emocja, koneser. W jakim słowniku 
znajdziesz takie informacje? Drugi z podpunktów  to wybór poprawnej 
formy z dwóch podanych- i tylko tę zapisz  w zeszycie, np, posunąłem              
czy posunełem? itd.  … 
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KULTURA JĘZYKA W ZAWODZIE 

1. Dla każdego zawodu typowe są wyrazy, zwroty charakterystyczne tylko           
dla niego. Jakie możesz wymienić ze swojej profesji, środowiska 
zawodowego, mogące być nieczytelne dla innych? Czy któreś                            
są zapożyczone z obcych języków?Przykłady na stronie 177. 

2. Wykonaj ćwicz. 2/178. Podanym w podpunktach pojęciom przyporządkuj 
zawody, w których możemy je usłyszeć. 
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3. Określ, jakie cechy osobowości powinien posiadać przyszły: 
•  elektryk -…… 
• kierowca ……. 
• fryzjer …….. 
• ekspedient/ka …….. 
• kucharz……….. 
•  mechanik………. 
•  nauczyciel………… 
• pielęgniarka………. 

4. W ćwiczeniu 16/183 opisana jest sytuacja, w której mężczyźni ubiegają się         
o pracę w renomowanym przedsiębiorstwie budowlanym. Czekają na korytarzu 
i rozmawiają. Nie wiedzą, że są obserwowani i podsłuchiwani- w ten sposób 
odbywa się rekrutacja. Dlaczego do pracy został przyjęty pan A, a pozostałych 
odprawiono? 

5. Dokończ zdania: 

• Chcę wzbudzić zaufanie klienta, więc…………. 
• Szanuję pracodawcę i kolegów/ koleżanki z pracy, wobec tego……….. 
• Mówię przepraszam, gdy……………….. 
• Mówię proszę, gdy……………. 
• Mówię dziękuję, gdy…………………. 

6. Na stronie 184 „przypięte” są ogłoszenia niepoprawnie sformułowane tak,           
że mogą budzić uśmiech na twarzy czytającego.  Wybierz jedno z nich i zapisz 
poprawnie. 

7. Napisz w zeszycie ogłoszenie o otwarciu punktu usługowego, np. warsztatu 
samochodowego, zakładu fryzjerskiego ,lub innego. 
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  To na razie wszystko; jeśli miałaby się sytuacja przedłużać, prześlę następne. 
Koniec lekcji językowych zamknie sprawdzian w formie ćwiczeń, podobnych       
do tych, które tu macie. 

Życzę wszystkim zdrowia i cierpliwości; pracujcie w spokoju. 
Pozdrawiam. 
Dorota Boeske 
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