
08.06.2020 

TEMAT: Fotografia. 

1. Zapoznaj się z tematem z podręcznika ze str. 284 

2. Przedstaw na osi czasu historię fotografii - najważniejsze wydarzenia i daty. 

3. Odpowiedz pod osią w kilku zdaniach na pytanie: jaką funkcję pełni obecnie fotografia w mediach 

społecznościowych? (max 10 zdań) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

09.06.2020 

TEMAT: O imionach i nazwiskach. 

1. Zapoznaj się z tematem w podręczniku str. 288 – 291 

2. NOTATKA: 

Imiona są starsze niż nazwiska i prawdopodobnie wywodzą się od przezwisk. Początkowo każde 

imię miało jakieś znaczenie oraz miało ostrzec osobę przed nieszczęściem. Dlatego kiedyś nadawano 

imiona, których znaczenie zawierało pożądane przez rodziców cechy charakteru. Z biegiem lat 

zapomniano jednak o prawdziwym znaczeniu imion i zaczęto się kierować innymi aspektami. 

Władysław – władać, sława 

Bogdan – od Boga dany 

Bożydar – dar od Boga 

Wojciech – dający pociechę wojownikom 

Czesław – ten, który czci sławę 

Bolesław – bardziej sławny  

Nazwiska zaczęto nadawać w Polsce ok XVI w. Początkowo nosili je tylko szlachta i 

mieszczaństwo, później chłopi. Nazwiska zaczęto tworzyć od: 

- imienia ojca lub patrona – Piotrowski 

- od zawodu, zajęcia – Cieśliński (od cieśli) 

- od cech – Smętek (od smętny) 

- od zwierząt i roślin – Zając, Dąbrowski 

- od miejsca zamieszkania – Potok, Mazur 

- od nazwisk obcych 

Uwaga ważne!!!!! 

 

 

Prof. Jan Miodek: Nazwiska trzeba 

odmieniać ! 



ODMIANA NAZWISK większość nazwisk odmienia się jednak normalnie  

Zakończone na 

 –o, -e 

Nazwiska mające 

postać przymiotnika 

w odniesieniu do 

kobiet mogą mieć 

formę i męską i 

żeńską 

Jeżeli zakończenie 

nazwiska nie mówi o płci 

trzeba je poprzedzić 

imieniem lub innym 

wyrazem wskazującym 

na płeć 

Nazwiska małżeństw 

– w j. polskim 

używa się liczby 

mnogiej  

Buko   Krauze 

Buki    Krauzego 

Buce   Krauzemu 

Anna Zimny, Zimna 

Emila Długi, Długa 

 

Inne żeńskie 

zakończona na –a 

odmieniają się, 

pozostałe NIE 

 Np.: Kura, Kury, 

Kurze, Kurę 

Państwo 

Nowakowie,  

Państwo Zawadzcy 

 

3. Z zeszytu ćw. str. 58 – 60 wykonaj 4 dowolne ćwiczenia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10.06.2020 

TEMAT: O nazwach miejscowości. 

1. Zapoznaj się z tematem w podręczniku str. 293- 294 

2. NOTATKA:  

Nazwy miejscowości powstały raczej dawno temu. Nadawano je od imion założycieli danego grodu 

lub od wyrazów pospolitych. 

Zwg. na pochodzenie nazwy miejscowości można podzielić na: 

Topograficzne, kulturowe, dzierżawcze, nazwy patronomiczne, służebne i zawodowe. 

I tak np. mamy: 

Międzylesie – miejscowość położona między lasami 

Bytom – gród założony przez Bytoma 

Biskupice – osada założona przez poddanych biskupa 

Kowale – miejscowość w której mieszkali kowale  

Pstrążna – od licznego występowania pstrągów w rzece Sumince lub też miejscowych stawach. 

Jeżeli nazwa miejscowości jest dwuczłonowa, a jej człony są równorzędne zapisujemy oba człony 

wielką literą i z myślnikiem. W dwuczłonowych nazwach miejscowości odmieniamy obydwa człony: 

Jastrzębie – Zdrój, w Jastrzębiu – Zdroju 

Gdańsk – Oliwa, w Gdańsku – Oliwie 

 

Jeżeli w dwuwyrazowej nazwie miejscowości jeden człon jest określeniem drugiego – wtedy nazwę 

zapisujemy bez łącznika ale wielką literą: 

Nowy Sącz, Żelazowa Wola 

3. z zeszytu ćw. str. 61 – 64 wykonaj 4 dowolne ćwiczenia. 


