
 

Lekcje interaktywne 

 

Język polski 

LO  - kl. II 

 zakres postawowy 

Dział :  kształcenie językowe 

2 godziny lekcyjne. 

Temat:  

O relacjach znaczeniowych między wyrazami i różnych sposobach 

użycia języka - z odwołaniem do j. angielskiego 

 

 

Cele nauczania: 

Uczeń : 

Wie, jakie relacje zachodzą między wyrazami 

Poznaje pojęcia: synonim, homonim, antonim, fraza, frazeologizm 

Potrafi je nazwać 

Uczeń wie: 

- w jaki sposób język  funkcjonuje 

- jak język znaczy 

 

 

Umiejętności : 

Co z  relacji semantycznych  wynika, czyli rozumie wartość stylistyczną wyrazu i  relacji między 
wyrazami. 



– na konkretnych przykładach wskazuje relacje, jakie mogą zachodzić między znaczeniami wyrazów 
(np. synonimia, antonimia, polisemia, homonimia);  

– analizuje relacje semantyczne zachodzące między wskazanymi wyrazami  

– dostrzega wartość stylistyczną wyrazów powiązanych różnymi relacjami (w omawianych utworach 
literackich 

rozpoznaje je – podaje synonimy, antonimy itp. wskazanych wyrazów. 

-potrafi  określić, rozróżnić wyróżnić i nazwać relacje między wyrazami 

Rozumie jak określone użycie wyrazu wpływa na sens tekstu, odczytuje sens tekstu 

Rozumie konsekwencje  tłumaczeń : złych i dobrych. 

Rozumie konsekwencje niewłaściwego  użycia 

Rozpoznaje (na przykładach) na czym polega idiomatyczność  języka. 

Potrafi  stosować w praktyce  wiedzę dotyczącą stosowności stylistycznej języka. 

 

Uczeń potrafi  : 

Sprawnie posługiwać się wiedzą zawartą w podręczniku  i użyć  jej trafnie dla celów lekcji 

Efektywnie  pracować i współpracować  (samodzielnie i w grupie) 

Nabywa   świadomości  językowej,  potrafi używać języka w określonym celu świadomie i 
precyzyjnie 

 

 

 

Cel wychowawczy:  

Dba o stosowność i precyzję języka. 

Dostrzega wartość i możliwości języka 

Potrafi bawić się językiem. 

 

 

 

Metody  i  formy organizacyjne: 



 

Elementy  wykładu 

Pokaz filmu  /Youtube/ 

Ćwiczenia  

Prezentacja  tekstu do opracowania /praca z tekstem 

 

Praca samodzielna i w grupach 

 

Środki dydaktyczne: 

Podręcznik: Przyszłość to dziś 

Ćwiczenia podręcznikowe i własne nauczyciela: 

Teksty piosenek do korekty: Tekstowo, polskie tłumaczenia 

„Come waltz with me” 

„If I were a rich man” 

Źródła internetowe i materiał pomocniczy:  

you tube- teledyski, tekstowo.pl (teksty) 

  e-angielski, szlifuj swój angielski, Diki  słownik 

 

 

 

 

 

Tok lekcji 

1. Wprowadzenie: 
Uczeń przypomina postawowe relacje między wyrazami 

nazywając je podając przykłady. 

Nauczyciel podaje temat, cele lekcji, krótko je objaśnia . 
Przedstawia przebieg lekcji. 



Wprowadza w temat /5-7 min/ 
 

2.  Realizacja tematu:  

  Krótki wykład jak język znaczy, jakie inne relacje zachodzą między 

wyrazami/ w tekście. 



 

 

 



 

 

 



Ćwiczenia 

Uczniowie zostają podzieleni na dwie grupy wg poziomu zaawansowania i 

zainteresowania /w domu przygotowali wg własnej woli materiał/ i wykonują 

ćwiczenia 

Gr 1.  

Ćw. 1. i  4 z podręcznika/dotyczą różnych relacji semantycznych synonimii, 

antonimii, polisemii i homonimii – mogą się w razie potrzeby posłużyć 

podręcznikiem, w celu uzupełnienia wiedzy/ 

Gr. 2 

Ćw. 6 z podręcznika – korygowanie tekstu  

 

Grupy - Przedstawiają efekty pozostałym 

 

 

Jak język się rozwija wg  poszczególnych poziomów języka: od 
fonetycznego do składniowego. 

Motto: Traduttore tradittore 

Traduttore tradittore. Tytułową, włoską maksymę można przełożyć na język polski 

następująco: Tłumacz jest zdrajcą. Oznacza to, że żaden przekład nie jest wierny wobec 

oryginału. Gorzej jednak , gdy tłumacz jest jednocześnie manipulatorem 
 

WŁAŚNIE ta trudność to  skutek 

Idiomatyczności języka 

   

co to znaczy?  

 

POKAŻMY TO 

 



Wg  Poziomów języka 

 

1. Procesy fonetyczne /brzmieniowe/ 

 

(Zbieżność historyczna) 

 

Wybory  -----    Wybór //wzdłużenie zastępcze XVIw. 

                        Boog/Bóg 

Choice /Wybór/  -----    choose/wybierać/ 

 

2. Zjawiska morfologiczne 

Wstać: dostać, odstać, przestać, zastać, wystać, nastawać odstawać, ustawać 

Get –        dostać, otrzymać 

Get up  - wstać 

Get on  - wsiadać  /wejść? np. do autobusu/ 

Get off  - wysiadać 

Get over ( it ) – przejść nad czymś do porządku, czyli    

                      np. przeboleć coś, pogodzić się z utratą; 

                   ale też: 

                   dojść do siebie, także: dojść do zdrowia 

 

 

3. Zjawiska leksykalne 
Na przykładzie  homonimii 

Homonimy:  

zamek  

(ang.) 

Zip, –zamek błyskawiczny (werwa, świst/świśnięcie) 



Zipper -  Fast/ener 

Lock  - zamek/nięcie/ np. w drzwiach 

Castel – zamek /twierdza/ 

Esp.  Cremayera, ceradura, castillo 

droga 

         Road  - droga,przejazd 

         Way  -  droga ,sposób 

 

Ale: droga 

/esp./ 

    Camino   - droga (do domu) 

    Carin`o    - (moja) droga (np. żono) 

    Manera       -    way, sposób 

 

 

Zwroty: 

Dziękuję z góry  - thank you in  advance 

                                         / zawczasu, uprzednio/ 

Źle  - thank you from the top of the mountain 

 

Zrób to bez zwłoki -  do it without delay 

 

Źle                                             corps 

                                                 dead body 

odpisuję bez zwłoki    -      I write back without delay 

 

4.  Zjawiska syntaktyczne/ składnia/ 
 



A więc  
 
Zdanie : 
present perfekt  /teraźniejszy dokonany/ 
 
przetłumacz na polski dosłownie 
/ uwzględnij skutek/ 
 
I have done it       /nie będę musiał znów tego robic/ 
I have painted it / i tak pozostanie, możesz więc obejrzeć, kiedy chcesz/ 
She has gone /znaczenie:już jej nie znajdziesz tu/ 
 
 
 
(Czy nie lepiej przetłumaczyć na gwarę? Np.: mam  zrobione) 

 
I to co najważniejsze: zastosowanie w praktyce zdobytej wiedzy 

 

Zaprezentowane zostają dwa krótkie teledyski. 

5.Teksty /p. syntaktyczny, czyli składniowy/ 

 

Jak tłumaczymy? 

Rodzaje tłumaczeń / a cele tłumaczenia/: 

Dosłowne/ na literacki czy na gwarę/ 

Zwykłe /MAKSYMALNIE POPRAWNE/ 

Skutki tłumaczeń : tekst niepoprawny niezrozumiały lub stylistycznie nieciekawy 

Intencjonalne 

/ekspresyjne, artystyczne, estetyczne,  

uwzględniające brzmienie lub rytm tekstu   

Zgodne z intencją kulturową tekstu/ 

 



Spróbujmy przetłumaczyć. 

A w zasadzie zrozumieć (intencję) i poprawić tekst  

Wspólnie korygujemy tekst tłumaczeń - fragment /niezbyt doskonałych/ 

odnosząc się do angielskiego oryginału.  

Wyciągamy wnioski, oceniamy efekt zmian. 

 ( Tłumaczenie:styl i sens  tekstu) 

 

Ćw. 1 

Ćw. 2 

/teksty poniżej/ 

 

 

3. Podsumowanie lekcji  /do 5min./ 
 

     Wykonujemy  kontrolne /na skalę własnych możliwości / 

Ćwiczenie polegające na tworzeniu róznych skojarzeń wokół wybranych 

wyrazów - podajemy znaczenie związków  wyrazowych. 
4.  Zadanie domowe :  

wykonaj ćw. nr. 8 str.176 podręcznika. 
Dla wytrwałych i ambitnych: dokończ korektę przedstawionych tekstów, 

przestaw swoją wersję tłumaczenia 

 

 

Przykłady TEKSTÓW piosenek: 

Come waltz with me 

If  I were a rich man 

 



 

 

 

Ćwiczenie 1. 

Tekst tłumaczenia /poniżej oryginału/ jest „niezgrabny”, źle brzmi. 

Popraw go tak, by dobrze brzmiał i był wierny oryginałowi 

Zwróć uwagę na zaznaczone wyrazy popraw je i znajdź inne, które należy lub można poprawić 

 

 

Tekst piosenki: 
 
"Dear God, you made many, many poor people. 
I realize, of course, that it's no shame to be poor. 
But it's no great honor either! 
So, what would have been so terrible if I had a small fortune?" 
 
If I were a rich man, 
Yubby dibby dibby dibby dibby dibby dibby dum. 
All day long I'd biddy biddy bum. 
If I were a wealthy man. 
I wouldn't have to work hard. 
Yubby dibby dibby dibby dibby dibby dibby dum. 
If I were a biddy biddy rich, 
Idle-diddle-daidle-daidle man. 
 
I'd build a big tall house with rooms by the dozen, 
Right in the middle of the town. 
A fine tin roof with real wooden floors below. 
There would be one long staircase just going up, 
And one even longer coming down, 
And one more leading nowhere, just for show. 
 
I'd fill my yard with chicks and turkeys and geese and ducks 
For the town to see and hear. 
(Insert)Squawking just as noisily as they can. (End Insert) 
With each loud "cheep" "swaqwk" "honk" "quack" 
Would land like a trumpet on the ear, 



As if to say "Here lives a wealthy man." 
 
If I were a rich man, 
Yubby dibby dibby dibby dibby dibby dibby dum. 
All day long I'd biddy biddy bum. 
If I were a wealthy man. 
I wouldn't have to work hard. 
Yubby dibby dibby dibby dibby dibby dibby dum. 
If I were a biddy biddy rich, 
Idle-diddle-daidle-daidle man. 
 
I'd see my wife, my Golde, looking like a rich man's wife 
With a proper double-chin. 
Supervising meals to her heart's delight. 
I see her putting on airs and strutting like a peacock. 
Oy, what a happy mood she's in. 
Screaming at the servants, day and night. 
 
The most important men in town would come to fawn on me! 
They would ask me to advise them, 
Like a Solomon the Wise. 
"If you please, Reb Tevye..." 
"Pardon me, Reb Tevye..." 
Posing problems that would cross a rabbi's eyes! 
Yah da-dee da da Yah da da da da 
And it won't make one bit of difference if I answer right or wrong. 
When you're rich, they think you really know! 
 
If I were rich, I'd have the time that I lack 
To sit in the synagogue and pray. 
And maybe have a seat by the Eastern Wall. 
And I'd discuss the holy books with the learned men, several hours every day. 
That would be the sweetest thing of all. 
 
If I were a rich man, 
Yubby dibby dibby dibby dibby dibby dibby dum. 
All day long I'd biddy biddy bum. 
If I were a wealthy man. 
I wouldn't have to work hard. 
Yubby dibby dibby dibby dibby dibby dibby dum. 
Lord who made the lion and the lamb, 
You decreed I should be what I am. 



Would it spoil some vast eternal plan? 
If I were a wealthy man. 

 

Drogi Boże, Ty sprawiłeś, wielu, wielu ludzi ubogimi. 
Zdaję sobie sprawę, oczywiście, że to nie wstyd być biednym. 
Albo to niewielki zaszczyt! 
Więc, co by było tak straszne, gdybym miał małą fortunę? 
 
Gdybym był bogatym człowiekiem, 
ha Ya deedle deedle, bubba bubba dum deedle deedle. 
Cały dzień bym biddy biddy bum. 
Gdybym był bogaty. 
I nie musiał ciężko pracować. 
ha Ya deedle deedle, bubba bubba dum deedle deedle. 
Gdybym był bogatym biddy biddy, 
Yidle-diddle-didle-didle człowiekiem. 
 
Chciałbym zbudować duży wysoki dom z pokojami kilkunastoma 
W samym środku miasta. 
Dobry blaszany dach z prawdziwego drewna. 
Nie będzie jednych tylko długich schodów, idących w górę, 
A jednych nawet dłuższych schodów na dół, 
I jeszcze jedne donikąd, tylko na pokaz. 
 
Chciałbym wypełnić moje podwórko z kurczętami i indykami i gęsiami i 
kaczkami. 
Można by miasto zobaczyć i usłyszeć. 
(Insert) Squawking tak głośno, jak tylko mogą. (Wstaw End) 
Z każdym głośnym "tanie" swaqwk "honk" znachora " 
Czy ziemi jak trąbka na uchu, 
Tak jakby powiedzieć: "Tu mieszka zamożny człowiek." 
 
Gdybym był bogatym człowiekiem, 
ha Ya deedle deedle, bubba bubba dum deedle deedle. 
Cały dzień bym biddy biddy bum. 
Gdybym był bogaty. 



I nie musiał ciężko pracować. 
ha Ya deedle deedle, bubba bubba dum deedle deedle. 
Gdybym był bogatym biddy biddy, 
Yidle-diddle-didle-didle człowiekiem. 
 
Widzę moją żonę, Golde, wygląda jak żona bogacza 
Z odpowiednim podwójnym podbródkiem. 
Nadzór posiłków na co jej dusza zapragnie. 
Widzę jej puszenie się dumnie jak paw. 
Oy, w jak radosnym nastroju, że tu jest. 
Wrzeszczeć na pracowników, dzień i noc. 
 
Najważniejsi ludzie w mieście przyjdą się łasić na mnie! 
Oni pytaliby mnie, ja doradzałbym im, 
Jak Mądry Salomon. 
"Jeśli chcesz, Reb Tevje ..." 
"Wybacz mi, Reb Tevje ..." 
Stwarzający problemy, przecinający oczy rabina! 
 
I to nie będzie jeden kawałek różnicy, jeżeli to będzie prawidłowa 
odpowiedź, czy nie. 
Jeśli jesteś bogaty, myślą, że naprawdę wiesz! 
 
Gdybym był bogaty, chciałbym mieć tyle czasu, że aż brak 
Aby usiąść w synagodze i modlić się. 
I może mieć miejsce przy wschodniej ścianie. 
A ja bym dyskutował o świętych księgach z doświadczonymi ludźmi, po 
kilka godzin każdego dnia. 
To byłaby najsłodsza rzecz ze wszystkich. 
 
Gdybym był bogatym człowiekiem, 
ha Ya deedle deedle, bubba bubba dum deedle deedle. 
Cały dzień bym biddy biddy bum. 
Gdybym był bogaty. 
I nie musiał ciężko pracować. 
ha Ya deedle deedle, bubba bubba dum deedle deedle. 
 



Pan, który wściekłym lwem i barankiem, 
Zarządziłeś, że powinienem być tym, kim jestem. . 
To popsułoby jakiś ogromny wieczny plan? 
Jeśli ja byłbym bogatym człowiekiem. 

 

 

 

 

 

Ćwiczenie 2. 

Oto tekst znanej piosenki i jego tłumaczenie /jak poprzednio – 
dość „niezgrabny”/. Popraw frazy, które tego potrzebują. 

Zwróć uwagę na zaznaczone frazy 

A jak by wyglądało tłumaczenie tego tekstu na język gwary 
miejscowej. Czy przekład nie jest łatwiejszy od literackiego? 

 

Tekst piosenki: 
 
Come walk with me and let go of the way you are going. 
Come talk to me and I'll tell you  
what's really worth knowing. 
Life's much too good, my friend.  
Don't let it end. 
 
Come dance with me and I'll give you a gift worth giving. 
Take a chance with me and I'll show you a life that's worth living. 
Life's much too good, my friend.  
Don't let it end. 
 
Come waltz with me and let go of the way you are going. 
Come talk to me and I'll tell you  
what's really worth knowing. 
Life's much too good, my friend.  



Don't let it end. 
 
Come dance with me and I'll give you a gift worth giving. 
Take a chance with me and I'll show you a life that's worth living. 
Life's much too good, my friend.  
Don't let it end. 

Chodź, pójdź ze mną i zejdź z drogi, którą idziesz. 
Chodź, porozmawiaj ze mną a powiem ci o tym,  
co naprawdę warto wiedzieć. 
Życie jest o wiele zbyt piękne, moja przyjaciółko. 
Nie kończ go. 
 
Chodź, zatańcz ze mną a dam ci dar wart podarowania. 
Zaryzykuj ze mną a pokażę ci życie, które warto przeżyć. 
Życie jest o wiele zbyt piękne, moja przyjaciółko. 
Nie kończ go. 
 
Chodź, zatańcz ze mną walca i zejdź z drogi, którą idziesz. 
Chodź, porozmawiaj ze mną a powiem ci o tym,  
co naprawdę warto wiedzieć. 
Życie jest o wiele zbyt piękne, moja przyjaciółko. 
Nie kończ go. 
 
Chodź, zatańcz ze mną a dam ci dar wart podarowania. 
Zaryzykuj ze mną a pokażę ci życie, które warto przeżyć. 
Życie jest o wiele zbyt piękne, moja przyjaciółko. 
Nie kończ go. 

 


