
1 
 

Klasa  IV - 27.03.20R. 

 

Temat nr 1: Co  powinniśmy  zapamiętać  na  temat  "Mazurka  

Dąbrowskiego" 

 

Kochani  przed  "przerwą"  w  szkole  już  mówiliśmy  na  temat  naszego  

hymnu  narodowego  i  zaczęliśmy  pisać  notatkę. Ponieważ  jest  to  Wasza  

lektura  obowiązkowa  do  egzaminu, zależy mi, żebyśmy  tą  notatkę  teraz  

uzupełnili :) 

 

Uwaga: w  poniedziałek  prześlę  test  sprawdzający  znajomość  "Małej  

Księżniczki". 

 

1. Zapisz  do  zeszytu. 

 

 Tekst  "Mazurka  Dąbrowskiego"  został  napisany  we  Włoszech  w  

1797  roku. Jego  autorem  jest  Józef  Wybicki. Autor  melodii  jest  nieznany. 

Pierwszy  tytuł  pieśni  brzmiał: "Pieśń  Legionów  Polskich  we  Włoszech". Od  

roku  1927  jest  naszym  hymnem  narodowym. 

 Celem  utworu  było  dodawanie  Polakom  otuchy, nadziei  i  odwagi. 

Zachęcanie  do  walki  o  wolność  ojczyzny. Dlatego  w  "Mazurku"  są  

odniesienia  do  wielkich  postaci  historycznych: Czarnieckiego, Dąbrowskiego, 

Napoleona. Pokazywali  oni  swoim  przykładem, że  nie  wolno  się  

zniechęcać. Tekst mówi  też, że  Polska  to  przede  wszystkim  ludzie  i  chociaż  

znikła  z  mapy - istnieje  dotąd - dokąd  Polacy  o  niej  pamiętają. 

 

Refren: to  regularnie  powtarzająca  się  część  tekstu, najczęściej  w  utworach  

przeznaczonych  do  śpiewania. 

 

Temat nr2: Pisownia  wyrazów  z  "ż". 

 

Na  tej  lekcji  potrenujemy  ortografię, a  więc  do  dzieła! 

 

1. Zapisz 

"Ż"  piszemy: 

- gdy  wymienia  się  na: g, dz, h, z, ź, s 
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np. ważyć - waga, pieniążek - pieniądz, drużyna - druh, grożę - groza, mrożę - 

mrozi, niżej - nisko 

 

- po  literach: r, l, ł, n 

np. rży, lżej, małż, rewanż 

 

- w  zakończeniach  rzeczowników  rodzaju żeńskiego - aż, eż 

np. młodzież, straż 

 

2. Poćwicz - zanotuj  w  zeszycie, nie  wysyłaj mi - chyba, że  będziesz  się  

chciał/a  upewnić  czy  dobrze - sprawdzę  po  powrocie  do  szkoły. 

 

a) Znajdź  na  ilustracji  co  najmniej  7  elementów  o  podobnym  znaczeniu, 

których  nazwy  zawierają  "ż"  niewymienne - zapisz  je  w  zeszycie. 

 

 
 

b) Wstaw  "ż"  lub  "rz" - do  zeszytu  przepisz  tylko te  wyrazy, które  trzeba  

uzupełnić :) 

 

Pewnego  wieczoru  z  dna  Jeziora   ........abiego  niespodziewanie  wynu....ył  

się  wą...... P......ybrał  postać  czarnoksię......nika  i  ruszył  ku  pobliskim  

zabudowaniom. Księ.....yc  oświetlał  mu  drogę. Je....e, ......biki  i  inne  

zwie.....ęta  p.....yglądały  się  z  k......aków, jak  puka  do  d....wi  pierwszej  

chaty. Otwo.....yła  mu  gospodyni  Bo......enka  z  ......elazkiem  w  ręku. 

Sk.....ywiła  się  i  .....ekła: 
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- O  ty, .....mijo  p..... ebiegła! Po  nocy,  się  skradasz, budzisz  uczciwych  

ludzi! 

- P.....epraszam, ale  siedzę  w  jezio.......e  ju..... tyle  lat. Znudziło  mi  się. 

Przyjmij  mnie  do  pracy. Będę  stró.....ował, pracował  przy  ........niwach, 

zbierał  je......yny, uprawiał  wa.....ywa, jeździł  na  targ  po  dro.....d.....ówki. 


