
Zestaw dla lektur w klasie 7  
 

autor materiał link materiał opis cena 

polonistka.net https://zlotynauczyciel.pl/downloads/maly-
ksiaze-podroz-symbole-symbol-i-alegoria/  

graficzne karty pracy “Mały Książę” podróż, symbole, 
symbol, alegoria  

4,50 

polonistka.net https://zlotynauczyciel.pl/downloads/dziady-cz-
ii-wizyty-duchow-karta-do-uzupelnienia-i-karta-
wypelniona/  

rysunkowa karta pracy “Dziady cz. II” wizyty duchów 2,00 

belferka w sieci https://zlotynauczyciel.pl/downloads/ja-mam-
kto-ma-dziady-cz-ii/  

karty “Ja mam…” “Dziady cz. II” 4,99 

polonistka z duszą https://zlotynauczyciel.pl/downloads/%e2%8f%
b3-temat-moralna-odpowiedzialnosc-
%e2%8f%b3-dziady-cz-ii-%e2%8f%b3-
konteksty-%e2%8f%b3-duzo-materialu/  

karta pracy + recenzja inscenizacji + konteksty 
“Moralna odpowiedzialność” - “Dziady cz. II” 

15,00 

polonistka z duszą https://zlotynauczyciel.pl/downloads/%f0%9f%9
1%bbkarta-pracy%f0%9f%91%bbdziady-cz-ii-
%f0%9f%91%bbprawa-ludzkie-prawa-boskie/  

karta pracy - prawa ludzkie, prawa boskie  1,00 

słowianka https://zlotynauczyciel.pl/downloads/zestaw-
adam-mickiewicz-zycie-i-tworczosc-oraz-
motywy/  

Adam Mickiewicz życie i twórczość + motywy 3,00 

montepolski https://zlotynauczyciel.pl/downloads/latarnik-
sieniewicz-cytaty-okreslajace-postawe-
bohatera/  

“Latarnik” cytaty określające postawę bohatera 2,50 

montepolski https://zlotynauczyciel.pl/downloads/latarnik- “Latarnik” - quiz do lektury (karty) 2,00 



sienkiewicz-quiz-pytania-do-lektury/  

polonistka.net https://zlotynauczyciel.pl/downloads/latarnik-
notatki/  

graficzne karty pracy “Latarnik” 2,50 

montepolski https://zlotynauczyciel.pl/downloads/zona-
modna-ignacy-krasicki-karty-obrazkowe-do-
wyszukania-w-tekscie/  

“Żona modna” materiał ilustracyjny do pracy z 
tekstem 

3,00 

polonistka.net https://zlotynauczyciel.pl/downloads/zona-
modna-3-karty-pracy-puste-i-wypelnione/  

graficzne karty pracy “Żona modna” 7,00 

polonistka z duszą https://zlotynauczyciel.pl/downloads/%f0%9f%a
6%81karta-
pracy%f0%9f%a6%81zemsta%f0%9f%a6%81j
estem-papkin-lew-polnocy-charakterystyka-
bohatera/  

charakterystyka Papkina - karta pracy 3,00 

polonistka z duszą https://zlotynauczyciel.pl/downloads/%f0%9f%8
e%b2karta-pracy%f0%9f%8e%b2zemsta-
%f0%9f%8e%b2rejent-milczek-
charakterystyka-bohatera/  

charakterystyka Rejenta - karta pracy  2,00 

polonistka z duszą https://zlotynauczyciel.pl/downloads/%f0%9f%8
e%adkarta-pracy-%f0%9f%8e%adzemsta-
%f0%9f%8e%adczesnik-raptusiewicz-
charakterystyka-bohatera/  

charakterystyka Cześnika - karta pracy 2,00 

lekcja polskiego https://zlotynauczyciel.pl/downloads/zemsta-
gramy-w-znajomosc-lektury/  

gra do “Zemsty” 5,00 

montepolski https://zlotynauczyciel.pl/downloads/juliusz- biografia Juliusza Słowackiego - karty montessori 8,00 



slowacki-biografia-karty-montessori/  

polonistka z duszą https://zlotynauczyciel.pl/downloads/juliusz-
slowacki-balladyna-rola-natury-w-dramacie-
karty-pracy/  

karta pracy - rola natury w dramacie  5,00 

polonistka z duszą https://zlotynauczyciel.pl/downloads/juliusz-
slowacki-balladyna-balladyna-i-alina-karta-
pracy/  

Balladyna i Alina - karta pracy z cytatami  5,00 

belferka w sieci https://zlotynauczyciel.pl/downloads/ja-mam-
kto-ma-balladyna-j-slowacki-gra-dydaktyczna/  

gra “Ja mam…” do Balladyny 4,99 

lekcja polskiego https://zlotynauczyciel.pl/downloads/opowiesc-
wigilijna-gramy-w-znajomosc-lektury/  

gra do “Opowieści wigilijnej” 5,00 

polonistka z duszą https://zlotynauczyciel.pl/downloads/karol-
dickens-opowiesc-wigilijna-scrooge-portret-
bohatera-karta-pracy/  

karta pracy - Scrooge 5,00 

polonistka z duszą https://zlotynauczyciel.pl/downloads/%e2%8c%
9b-charles-dickens-opowiesc-wigilijna-
%e2%8c%9b-sprawdzian/  

sprawdzian “Opowieść wigilijna” 10,00 

polonistka z duszą https://zlotynauczyciel.pl/downloads/%e2%9b%
88-reduta-ordona-adam-mickiewicz-
%e2%9b%88-karta-pracy-%e2%9b%88-klasa-
7/  

karta pracy - “Reduta Ordona” 10,00 

polonistka z duszą https://zlotynauczyciel.pl/downloads/%e2%98%
94-temat-w-obronie-wolnosci-%e2%98%94-
reduta-ordona-%e2%98%94-smierc-

materiał z kontekstami literackimi - “Reduta Ordona” i 
“Śmierć pułkownika” 

15,00 



pulkownika-%e2%98%94-zadania-
%e2%98%94-duzo-materialu-%e2%98%94-
konteksty/  

polonistka.net https://zlotynauczyciel.pl/downloads/opowiesc-
wigilijna-nowe-karty/  

graficzne notatki do “Opowieści wigilijnej” 8,00 

polonistka.net https://zlotynauczyciel.pl/downloads/smierc-
pulkownika-analiza-utworu/  

graficzna karta pracy - “Śmierć pułkownika” 2,50 

montepolski https://zlotynauczyciel.pl/downloads/jan-
kochanowski-biografia-karty-montessori/  

biografia Kochanowskiego - karty montessori 8,00 

polonistka przy tablicy tangram “Opowieść wigilijna” tangram “Opowieść wigilijna” 3,50 

polonistka przy tablicy tangram “Treny” tangram “Treny” 3,50 

polonistka przy tablicy tangram “Zemsta” tangram “Zemsta” 3,50 

polonistka przy tablicy tangram “Balladyna” tangram “Balladyna” 3,50 

polonistka przy tablicy tangram “Mały Książę” tangram “Mały Książę” 3,50 

polonistka przy tablicy  tangram “Latarnik” 3,50 

 
razem 166,98 
po 30% zniżce 117,00 zł 

bezpłatne 

polonistka.net https://zlotynauczyciel.pl/downloads/latarnik-
omowienie-lektury-do-egzaminu-osmoklasisty/  

“Latarnik” - film - omówienie lektury  



polonistka.net https://zlotynauczyciel.pl/downloads/dziady-cz-
ii-omowienie-genezy-tresci-i-przeslania-lektury-
pod-katem-egzaminu/  

“Dziady” film omówienie lektury  

słowianka https://zlotynauczyciel.pl/downloads/tangram-
symbole-w-malym-ksieciu-interaktywna-
prezentacja-w-genially/  

tangram + prezentacja w genially  

polonistka.net https://zlotynauczyciel.pl/downloads/maly-
ksiaze-antoinea-de-saint-exuperyego/  

“Mały Książę” film - omówienie lektury  

polonistka.net https://zlotynauczyciel.pl/downloads/5-minut-
przed-sprawdzianem-opowiesc-wigilijna-film-
youtube/  

“Opowieść wigilijna” - film - omówienie lektury  

polonistka.net https://zlotynauczyciel.pl/downloads/treny-
szczegolowe-omowienie-do-egzaminu-
osmoklasisty/  

“Treny” - omówienie - film  

 


