
Język polski 

IIIc 

26. 03. 2020 r. 
30. 03. 2020 r.  
 

Temat: (2 godz.) Powtórzenie wiadomości z ortografii. Ćwiczenia ortograficzne. 

Przypomnę zasady pisowni i wykonam dwiczenia. 
Materiały do lekcji: (podręcznik, dwiczenia ortograficzne, str. 135, 159, 177) 
 
02. 04. 2020 r. 
06. 04. 2020 r.  
 
Temat: (2 godz.) Ćwiczenia językowe. Funkcje wypowiedzi. 

Przypomnę informację na temat funkcji: 
 Funkcja informatywna – polega na informowaniu o czymś odbiorcy, przekazywaniu faktów i 
informacji typu: „Dzisiaj będzie wietrzenie” czy „Wczoraj byłem w kinie na ciekawym filmie”. 
Funkcja ekspresywna – treścią komunikatu jest także stan emocjonalny nadawcy, jego 
wrażenia wobec opowiadanej historii czy odbiorcy. Przykład: „Nie mogłem na to patrzed, 
pięści zaciskały się same” lub „Witaj, jak się cieszę, że cię widzę!”. 
 Funkcja impresywna – podczas trwania komunikacji nadawca w jakiś sposób wpływa na 
odbiorcę. Przykład: „Ale gorąco. Czy mógłbyś otworzyd okno?”. 
 Funkcja fatyczna – to komunikaty słowne wysyłane przez odbiorcę w celu podtrzymania 
rozmowy i zwrócenia uwagi na siebie. Przykład: „Poczekaj, zaraz ci powiem” lub „Chciałam 
odrobid lekcje, kumasz?”. 
 Funkcja poetycka – zwracająca uwagę na sposób kształtowania, brzmienia wypowiedzi 
komunikatu. Przykładem są wszelkiego rodzaju dzieła literackie posługujące się specyficznym 
językiem po to, aby odbiorcę zainteresowad treścią i olśnid językiem, kreacją świata 
przedstawianego. 
Ułożę po dwa zdania z wykorzystaniem każdej funkcji i zapiszę w zeszycie. 

Materiały do lekcji:  

https://epodreczniki.pl/a/po-co-mowimy-i-piszemy-o-funkcjach-wypowiedzi-i-
jezyka/DhzEz0Va0  

09. 04. 2020 r. 

Temat: Ćwiczenia językowe. Akt komunikacji językowej. 

Przypomnę składniki aktu komunikacji językowej ( nadawca, odbiorca, komunikat, kod, 

kanał, kontekst) 

Aby doszło do porozumienia za pomocą języka, muszą być spełnione określone warunki. 

Jedna z osób – nadawca – wypowiada lub pisze to, co chce wyrazić, tzn. przekazuje swój 

komunikat. Musi on dotrzeć do tego, kto go odbiera, czyli do odbiorcy. Tym samym między 

https://epodreczniki.pl/a/po-co-mowimy-i-piszemy-o-funkcjach-wypowiedzi-i-jezyka/DhzEz0Va0
https://epodreczniki.pl/a/po-co-mowimy-i-piszemy-o-funkcjach-wypowiedzi-i-jezyka/DhzEz0Va0


nadawcą a odbiorcą powstaje kontakt. Komunikat dociera do odbiorcy przez kanał 

komunikacyjny (głosowo – słuchowy, wzrokowy). By komunikat nadawcy został 

zrozumiany przez odbiorcę, muszą oni posługiwać się tym samym kodem (kod języka składa 

się ze słownictwa, czyli zbioru wyrazów oraz gramatyki, czyli reguł łączenia tych wyrazów w 

zdania). 

Materiały do lekcji: 

https://epodreczniki.pl/a/multimedialne-cwiczenia-interaktywne/DK9A2uxCe  

 

https://epodreczniki.pl/a/multimedialne-cwiczenia-interaktywne/DK9A2uxCe

