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Klasa  VII - 26.05.20r. 

 

Temat1: Co  określa  naszą  tożsamość? Myśli  Jana  Pawła  II  inspiracją  do  

rozważań  o  dziedzictwie  kulturowym  Polaków. 

 

Temat2: Kiedy  stawiamy  przecinek  w  wypowiedzeniu? 

 

Temat1. 

1. Przeczytaj. 

Ponieważ  nie  wszyscy  przesłali  mi  odpowiedzi  do  "Latarnika"  dzisiaj  jeszcze  nie  

rozpoczniemy  omawiania  tej  lektury. Będziemy  mieć  za  to  do  czynienia  z  

fragmentami  tekstu  Jana  Pawła  II  "Pamięć  i  tożsamość", który  w  ciekawy  sposób  

wprowadzi  nas  do  działu  dotyczącego  naszej  tożsamość - "Przeszłość  dla  przyszłości". 

 

2. Zapisz  w  zeszycie 

Tożsamość - w  odniesieniu  do  pojedynczego  człowieka: świadomość  siebie, swoich  cech  

i  własnej  odrębności. 

 

3. Przeczytaj. 

Zauważcie, że  o  tożsamości  można  mówić  w  kilku  znaczeniach: narodowej, płci, grupy, 

osobowości - chodzi o  to, żeby  każdy  z  nas  miał  takie  mocne  korzenie, "wiedział  na  

czym  stoi", mógł  spokojnie  stwierdzić: Jestem  Jan  Kowalski, jestem  Polakiem.... i  

wymieniać  z  czym, z  jakimi  postawami  się  identyfikuje, co  ceni. 

 

Na  tożsamość  może  wpływać  wiele  czynników: moda, historia, rodzina, szkoła, 

upodobania, grupa  rówieśnicza, sport, tradycja, religia.... Do  wyboru, do  koloru. 

 

4. Przeczytajcie  teraz  fragmentu  tekstu  "Pamięć  i  tożsamość" 

Czytając  zastanówcie  się: 

- czym  jest  ojczyzna, 

- co  to  jest  dziedzictwo, 

- co  odziedziczyliśmy  po  naszych  przodkach 

 

 Wyraz  "ojczyzna"  łączy  się  z  pojęciem  i  rzeczywistością  ojca. Ojczyzna  to  jest  

poniekąd  to  samo  co  ojcowizna, czyli  zasób  dóbr, które  otrzymaliśmy  w  dziedzictwie  

po  ojcach. To  znaczące, że  wielokrotnie  mówi  się  też: "ojczyzna - matka". Wiemy  z  

własnego  doświadczenia, w  jakim  stopniu  przekaz  dziedzictwa  duchowego  dokonuje  

się  za  pośrednictwem  matek. Ojczyzna  więc  to  jest  dziedzictwo, a  równocześnie  jest  to  

wynikający  z  tego  dziedzictwa  stan  posiadania - w  tym  również  ziemi, terytorium, ale  

jeszcze  bardziej  wartości  i  treści  duchowych, jakie  składają  się  na  kulturę  danego  
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narodu, nawet  wówczas, gdy  Polaków  pozbawiono  terytorium, a  naród  został  

podzielony, dziedzictwo  duchowe, czyli  kultura  przejęta  od  przodków, przetrwało  w  

nich. Co  więcej, wyjątkowo  dynamicznie  się  rozwinęło. 

 Wiadomo, że   na  wiek  XIX  przypadają  szczytowe  osiągnięcia  kultury  polskiej. W  

żadnym  innym  okresie  naród  polski  nie  wydał  takich  geniuszów  pióra, jak                           

A. Mickiewicz, J. Słowacki, Z. Krasiński  czy  C. Norwid. Nigdy  przedtem  muzyka  polska  

nie  osiągnęła  takich  poziomów, jak  w  twórczości  F. Chopina, S. Moniuszki  i  wielu  

innych  kompozytorów, którzy  to  dziedzictwo  artystyczne  XIX  wieku  przenieśli  w  

przyszłość. To  samo  odnosi  się  do  sztuk  plastycznych, malarstwa  czy  rzeźby: XIX  

stulecie  to  wiek  J. Matejki, A. Grottgera, a  na  początku  XX  wieku  pojawia  się                          

S. Wyspiański, niezwykły, wielostronny  geniusz, czy  też  J. Malczewski  i  inni. Wiek  XIX  

to  także  wiek  pionierski  dla  polskiego  teatru: zapoczątkował  go  jeszcze  W. 

Bogusławski, a  potem  został  rozwinięty  przez  wielu  innych, zwłaszcza  na  południu  

Polski, w  Krakowie  i  we  Lwowie, który  wówczas  należał  do  Polski. Należy  też  

stwierdzić, że  ów  rozwój  kultury  duchowej  w  XIX  wieku  przygotował  Polaków  do  

tego  wielkiego  wysiłku, który  przyniósł  narodowi  odzyskanie  niepodległości. Polska, 

skreślona  z  map  Europy  i  świata, w  roku  1918  zaistniała  na  nich  z  powrotem  i  ode  

tego  czasu  istnieje  na  nich  ciągle.  

 Widać  z  tego, że  w  obrębie  pojęcia  "ojczyzna"  zawiera  się  jakieś  głębokie  

sprzężenie  pomiędzy  tym, co  duchowe, a  tym, co  materialne, pomiędzy  kulturą  a  

ziemią.  

 

5. Zapisz  w  zeszycie 

 - Według  Jana  Pawła  II  ojczyzna  wywodzi  się  od  słowa  ojcowizna  i  jest  to  zasób  

dóbr, które  odziedziczyliśmy  w  dziedzictwie  po  ojcach / przodkach. 

 - Naszym  dziedzictwem  są: ziemie, terytoria, wartości  duchowe, kultura. 

XIX  wiek - szczytowe  osiągnięcia  kultury  polskiej. Pojawiają  się  m.in. Mickiewicz, 

Słowacki, Matejko, Chopin, Wyspiański. 

 - Rozwój  kultury  duchowej  ( a  co  za  tym  idzie  świadomości  narodowej )ma  wpływ  

na  odzyskanie  niepodległości. 

- Istnieje  związek  pomiędzy  tym, co  duchowe  a  tym, co  materialne, pomiędzy  kulturą  a  

ziemią. 

 

 

Temat2: Kiedy  stawiamy  przecinek  w  wypowiedzeniu? 

 

1. Przeczytaj. 

Moi  drodzy, poprawne  stawianie  przecinków  może  sprawiać  problem, dlatego  dokładnie  

przyjrzyjcie  się  poniższym  zasadom. 
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2. Zapisz  do  zeszytu. 

W  zdaniu  pojedynczym  stawiamy  przecinki   

1) przed  spójnikami: ale, lecz, czyli, to  znaczy, to  jest, innymi  słowy, a                                   

( kiedy  oznacza  przeciwstawienie  np. To  nie  prawda, a  fałsz ) 

 

2) kiedy  obok  coś  wymieniamy np. np. Kury, kaczki  i  gęsi  były  w  ogrodzie.  

 

Nie  stawiamy  przecinka 

1) Przed  spójnikami: i, oraz, tudzież, lub, bądź, albo, czy, ani, ni, a ( jeżeli  w  zdaniu  

ma  to  samo  znaczenie  co  "i" - np. Nuciła  cicho  a  melodyjnie. Nuciła  cicho  i  

melodyjnie ) 

Uwaga: jeśli  w  zdaniu  powtarza  się  drugi  raz  ten  sam  spójnik, to  przy  tym  

powtórzonym  stawiamy  przecinek, np. Ani  nie  lubię  owoców, ani  warzyw. 

 

2) Jeśli  przydawki  lub  okoliczniki  występujące  tuż  obok  siebie  są  nierównorzędne,  

np. odpowiadają  na  różne  pytania, nie  da  się  między  nimi  postawić  spójnika  "i" 

np. To  jest  ( która?) pierwsza ( jaka? ) niebanalna  reklama  kremu. 

Zdanie: To  jest  i  pierwsza  i  niebanalna  reklama... - jest  niepoprawne 

 

W  zdaniu  złożonym 

1) Zdanie  złożone  współrzędnie 

Przecinek  stawiamy: 

 - w  zdaniach  złożonych  współrzędnie  połączonych  bezspójnikowo, np. Wyjechał  

wczoraj, wróci  jutro. 

- przed  spójnikami: ale, czyli, dlatego, innymi  słowy, jednak, jedynie, lecz, natomiast, 

raczej, przecież, to  jest, to  znaczy, toteż, tymczasem, tylko, tylko  że, więc, wobec  tego, 

wszakże, zatem, za  to, zaś 

- przed  "a"  jeśli  oznacza  przeciwstawienie, np. On  się  śmiał, a  ona  płakała. 

 

Nie  stawiamy  przecinka: 

- przed  spójnikami: albo, lub, ani, bądź, i, ni, oraz, tudzież, czy 

 

2) Zdanie  złożone  podrzędnie 

- zawsze  oddzielamy  przecinkiem  zdanie  nadrzędne  od  podrzędnego, np. Śniło  mu  się, 

że  bardzo  się  trudził. 

    

zdanie  nadrzędne 

 

- przed  połączeniami: chyba  że, chyba  żeby, ile  że, jak  gdyby, jako  że, mimo  że, 

pomimo  to, tylko  że, tym  bardziej  że, właśnie  gdy, podczas  gdy, zwłaszcza  gdy 
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np. Zachowujesz  się, jak  gdyby  nic  się  nie  stało. Nie  wierzę  w  to, chyba  że  

dostarczysz  jakiś  dowód. 

 

- oddzielamy  przecinkiem  zdania  i  wypowiedzenia  wtrącone, np. Dzień, który  właśnie  

się  kończył, był  wspaniały. 

 

3) Wypowiedzenie  z  imiesłowowym  równoważnikiem  zdania. 

- zawsze  oddzielamy  przecinkiem  imiesłowy  przysłówkowe, np. Idąc, nucił  sobie  pod  

nosem. Biegł, potykając  się. Zjadłszy  obiad, uciął  sobie  drzemkę. 

 

 

 

 

 

 

 

 


