
22.04.2020, język polski, kl. It/H (8) 

Temat: O tym, jak rodzi się miłość 

Dzisiaj będzie mowa o miłości. 

Na początek zastanów się, po czym można poznać, że jest się zakochanym. 

Przeczytaj tekst „Chemia naszych serc” – podręcznik str. 128 – 129. 

Odpowiedz pisemnie na pytania do tekstu: 

1. Kto opowiada o wydarzeniach ukazanych w tekście? 

2. O jakiej porze rozgrywa się opisane wydarzenie? 

3. Dlaczego Grace intrygowała bohatera? 

Odpowiadaj pełnymi zdaniami. 

Kolejne zadanie dla Ciebie: 

4. Odszukaj w dostępnych  źródłach, np. w Internecie, kilka sentencji dotyczących miłości. 

Wybierz trzy, które są – według Ciebie – najtrafniejsze. Przepisz je do zeszytu i wyjaśnij ich 

znaczenie. 

 

 

 

24.04.2020, język polski, kl. It/H (8) 

Temat: Historia miłości Romea i Julii 

Wprowadzenie: (wpisz do zeszytu) 

Romeo i Julia to jedno z najbardziej znanych dzieł Williama Szekspira. Przedstawione w utworze 

wydarzenia rozgrywają się w ciągu pięciu dni, przede wszystkim we włoskim mieście Werona. 

Głównymi bohaterami są: 

- Romeo Monteki, 

- Julia Kapuleti. 

Dramat opowiada o ich wielkiej miłości. Kochankowie pochodzą ze skłóconych ze sobą rodów.  

Przeczytaj fragmenty Romea i Julii z podręcznika – str. 132 – 135. 

Odpowiedz pisemnie na pytania: 

1. Gdzie i o jakiej porze spotykają się bohaterowie? 

2. Kto był przeciwny miłości Romea i Julii? 

3. Nazwij uczucia i opisz reakcje obojga bohaterów . Zacytuj odpowiednie fragmenty. Wnioski 

zapisz w tabeli wg wzoru: 



 

Romeo Monteki Julia Kapuleti 

 
zachwyt urodą Julii („wstań, piękne 

słońce”), 

………………………................. 

…………………………………. 
…………………………………. 

…………………………………. 

…………………………………. 
…………………………………. 

………………………………….. 

 
chęć wyrzeczenia się rodziców („A 

ja wyrzeknę się krwi Capuletów”), 

……………………………………

……………………………………
……………………………………

……………………………………

……………….……………………
…………………….………………

…………………………………… 

 

4. Jakim językiem posługują się bohaterowie? Wybierz właściwe określenia spośród podanych: 

potoczny, wyszukany, prosty, poetycki, zwyczajny, wzniosły. 

 

Na poparcie swojej wypowiedzi zacytuj odpowiednie fragmenty. Postaraj się nazwać środki 

stylistyczne, za pomocą których opisują swą urodę i swoje uczucia zakochani, np.” 

srebrzystosłodki głos – epitet. 

 

5. Z dostępnych Ci źródeł dowiedz się, jak zakończyła się historia miłości Romea i Julii. 

Sporządź na ten temat krótką notatkę. 

 

Proszę o przesłanie na mój adres: marzenaewa7@wp.pl notatki z jednej wybranej przez siebie lekcji 

(Temat: O tym, jak rodzi się miłość lub : Historia miłości Romea i Julii). Na odpowiedzi 

czekam do 28.04.2020. 

 

Marzena Sipińska 
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