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Klasa  VI - 03.06.20r. 

 

Temat1: Charakterystyka  porównawcza  Horusa  i  Ramzesa. 

 

Temat2: Zdanie  złożone  współrzędnie. 

 

Temat1. 

1. Przeczytaj. 

 Moi  drodzy, na  pierwszej  lekcji  zakończymy  pracę  z  tekstem  "Z  legend  

dawnego  Egiptu". Odwołując  się  do  tego  tekstu, pokażę  Wam - w  jaki  sposób  można  

stworzyć  charakterystykę  porównawczą  i  na  czym  ona  polega.  

 

Charakterystyka  porównawcza - to  forma  wypowiedzi, w  której  porównujemy  co  

najmniej  2  postacie, ukazując  podobieństwa  i  różnice  między  nimi.  

 

Podstawą  do  napisania  przez  nas  charakterystyki  będzie  następująca  tabela. 

 

Ramzes 

 

Horus 

 

- wiek: 100  lat 

- doświadczony  władca 

- okrutny 

- surowy  dla  siebie  i  innych 

- zdecydowany 

- bezwzględny 

- nie  znający  litości, współczucia  i  

miłosierdzia 

- potężny 

- pokojowe  nastawienie  uważa  za  

słabość 

- tyran 

 

- wiek: 30 lat 

- następca  tronu, niedoświadczony 

- litościwy 

- współczujący 

- ceniący  pokój 

- mający  na  uwadze  dobro  swego  

ludu 

- sprawiedliwy 

- miłosierny 

- ludzki 

 

2. Zapisz  do  zeszytu  przykład  charakterystyki  porównawczej. 

 Ramzes  i  Horus  to  bohaterowie  noweli  B. Prusa  "Z  legend  dawnego  Egiptu". 

Łączyło  ich  pokrewieństwo  i  pochodzenie  królewskie, jednak  ich  charaktery  były  

zupełnie  różne. 

 Stuletni  Ramzes  był  doświadczonym, ale  umierającym  człowiekiem, władzę  po  

nim  miał  przejąć  jego  wnuk - trzydziestoletni  Horus. Jak  się  okazuje - Ramzes - rządził  

w  sposób  twardy, surowy  i  bezwzględny. Nie  miał  litości  dla  jeńców  wojennych, 

którym  rozkazywał  wyrywać  języki. Prowadził  liczne  wojny, które  choć  zwycięskie, 

przelewały  krew  jego  podanych. Obce  mu  były  miłosierdzie  i  współczucie. Pokojowe  

dążenia  uważał  za  słabość, z  tego  względu  wygnał  Jetrona, który  uczył  Horusa, że  
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pokój  jest  czymś  dobrym. Choć  za  jego  panowania  w  Egipcie  panował  dobrobyt, 

niewątpliwie  był  tyranem. 

 Innym  charakterem  był  obdarzony  jego  wnuk. Nie  miał  tyle  doświadczenia, co  

dziadek, ale  chciał  być  kochany  przez  swój  lud. Cenił  litość  i  współczucie, dlatego  

postanowił  zmienić  wiele  nakazów  ustalonych  przez  Ramzesa. Chciał  unikać  zbędnego  

przelewania  krwi, karania  bez  wyroku  sądu. Zależało  mu  na  ulżeniu  doli  swoich  

poddanych. Ważna  dla  niego  była  sprawiedliwość. Nie  był  tyranem, cechowało  go  

dobre  serce. 

 Na   podstawie  powyższych  informacji  widzimy, że  obaj  bohaterowie  byli  swoimi  

przeciwieństwami. Ramzes  wśród  ludu  wzbudzał  lęk, natomiast  Horus  miał  szansę  

zaskarbić  sobie   miłość  i  oddanie - niestety  takiej  szansy  nie  dożył. 

 

 

Temat2: Zdanie  złożone  współrzędnie. 

 

1. Przeczytaj. 

Dziś  będziemy  analizować  zdania  złożone  współrzędnie. Są  to  zdania, które  zawierają  

co  najmniej  2  czasowniki, ale  nie  da  się między  tymi  zdaniami  składowymi  zadawać  

pytań, jak  to  było  w  przypadku  zdań  złożonych  podrzędnie. Mamy  4  rodzaje  takich  

zdań.  

 Mogę  Was  pocieszyć  w  ten  sposób, że  rozpoznawanie  tych  zdań  i  wykonanie  

ich  wykresów  jest  łatwiejsze, niż  w  przypadku  zdań  podrzędnych - poza  tym  na  pewno  

po  powrocie  do  szkoły  to  zagadnienie  wytłumaczę  Wam  jeszcze  raz. A  na  następnej  

lekcji  dodatkowo  poćwiczymy  sobie  rozpoznawanie  tych  zdań. 

 

A  teraz  porządnie  się  skupcie :) 

 

2. Obejrzyj  filmik, trwa  zaledwie  6  minut, ale  bardzo  dobrze  tłumaczy,  na  czym  

polegają  zdania  złożone  współrzędnie  i  jak  je  rozpoznawać. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=JCeXlBWM5ic 

 

3. Zanotuj  w  zeszycie. 

 

Zdanie  złożone  współrzędnie  to  takie, w  którym  części  składowe  uzupełniają  się, 

żadna  z  nich  nie  określa  drugiej, nie  możemy  postawić  między  nimi  pytania. 

 

 Rodzaje  zdań  złożonych  współrzędnie. 

A) Łączne - czynności  opisane  w  tych  zdaniach  odbywają  się  w  tym  samym  czasie  

lub  miejscu ( są  wykonywane  równocześnie ) 

https://www.youtube.com/watch?v=JCeXlBWM5ic
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Rozpoznamy  je  po  spójnikach: i, oraz, a, ani, ni, mogą  też  być  oddzielone  tylko  

przecinkiem. 

Wykres  wygląda  następująco: 

 

 
Przykłady: 

Wczoraj  była  brzydka  pogoda  i  cały  dzień  padał  deszcz. 

Siedzę  przed  telewizorem  i  oglądam  film. 

Przeczytałem  już  lekturę, bardzo  mi  się  podobała. 

Ani  się  nie  nauczył, ani  nie  zrobił  zadania. 

 

B) Rozłączne - nie  można  wykonać  czynności  równocześnie, trzeba  wybrać  jedną  z  

nich. 

Spójniki: albo, lub, bądź, czy 

Wykres: 

 
Przykłady: 

Pójdziemy  do  kina  albo  zostaniemy  w  domu. 

Wydam  wszystkie  pieniądze  lub  nadal  będę  je  oszczędzał. 

 

C) Przeciwstawne - czynności  są  kontrastowe 

Spójniki: a, ale, lecz, jednak, natomiast 

Wykres: 

 
Przykłady: 

On  się  śmiał, a  ona  płakała. 

Przeczytałem  to  kilka  razy, ale  nadal  nic  nie  rozumiem. 

Uczyłem  się, jednak  dostałem  dwóję. 

 

D) Wynikowe - jedna  czynność  wynika  z  drugiej, jest  jej  konsekwencją. 

Spójniki: więc, toteż, zatem, dlatego. 

Wykres: 

 
Przykłady: 

Było  ładnie, więc  pojechałem  na  plażę. 

Bolał  mnie  ząb, zatem  poszedłem  do  dentysty. 
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