Polecenia dla wszystkich uczniów uczestniczących
w zajęciach – j. polski rewalidacja

15 - 17 IV 2020r.
Wykonaj zadania pisemnie w zeszycie przedmiotowym (bo wasze zeszyty są objęte
kwarantanną w Sali 22B)
Ćwiczenie ortograficzne 1.
Przyporządkuj właściwe definicje wymienionym wyrazom: adwersarz, pręgierz,
herbarz, psałterz, spichlerz, alkierz, preliminarz, lichtarz, formularz.
Dawna nazwa sypialni – …
Blankiet dokumentu urzędowego – …
Dzieło zawierające opisy i rysunki herbów – …
Budynek gospodarczy do przechowywania zboża – …
Rodzaj podstawki o różnych kształtach, na której osadza się świecę – …
Zbiór psalmów – …
Osoba występująca przeciw komuś, przeciwnik w dyskusji – …
Słup, przy którym w średniowieczu karano chłostą – …
Zestawienie przewidywanych wydatków i dochodów – …
Ćwiczenie ortograficzne 2.
Uzupełnij dyktando, wpisując „rz” lub „ż”.
Mój p…yjaciel, p..ez absolutny p…ypadek, trafił do krainy sk…ydlatych olb…ymów,
któ…y powie…yli mu p…epis na wytwa…anie pie…astych p…y…ądów
umo…liwiających latanie nawet istotom cię…szym od powiet…a. Ich p…ywódca,
mie…ący około t…ynastu stóp, dob…e znał ma…enia ludzkości. Był p…ekonany,
...e ko…ystanie z p…ekazanego p…yjacielowi sp…ętu będzie się rozp…est…eniać
i w p…yszłości beztroskie bujanie w p…estwo…ach będzie powszechnym
p…ywilejem. P…yjaciel mój szcze…e wie…ył w skuteczność u…ądzenia i
zamie…ał propagować zaopat…enie w nie ka…dej rodziny, p…ewidując sp…eda…
na ko…ystnych warunkach. Wracając p…ez dżunglę, powta…ał słowo po słowie
p…epis na produkcję paliwa z liści macie…anki. Musiał coś jednak p…ekręcić, bo
ani jedna z p…eprowadzonych prób nie p…yniosła po…ądanego rezultatu. W
kręgach naukowców ut…ymywało się obu…enie i cię…ko padały oskar…enia o
oszustwo. Gdy p…ewaga p…eciwników utwo…enia linii technologicznej do
p…etwa…ania macie…anki stała się mia…dżąca, p…yjaciel odnalazł właściwe
b…mienie p…episu. Zra…ony ju.. jednak do współpracy z p…emysłem sko…ystał z
pierwszej nada…ającej się okazji wytwo…enia paliwa i po napełnieniu nim
u…ądzenia odleciał.

6 - 8 IV 20020r.
Napisz list do bliskiej osoby z pozdrowieniami świątecznymi zastosuj wszystkie
zasady pisania listu (data, zwrot do adresata- nagłówek; część właściwa; podpis;
pamiętaj o akapitach i pisaniu dużą literą zaimków osobowych- np. Ci; Tobie;
Twój…)

