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Dzień dobry, 

Dzisiaj na zajęciach z języka polskiego poznasz życiorys Marii Dąbrowskiej. 

Przypomnisz sobie także wiadomości na temat zdania pojedynczego i 
złożonego. 

 

Na początku poproszę Cię o przeczytanie życiorysu Marii Dąbrowskiej.  

 

Maria Dąbrowska urodziła się 6 października 1889 r. blisko Kalisza. Pochodziła z 
biednej rodziny szlacheckiej. Najpierw uczyła się w Kaliszu, potem w rosyjskim 

gimnazjum dla dziewczyn,  a potem w Warszawie. Była nowelistką, czyli pisała 
nowele, powieściopisarką (pisała powieści), autorką dramatów historycznych 

oraz opowiadań dla dzieci i młodzieży. W latach 1907-1914 studiowała nauki 
przyrodnicze, socjologię, a potem ekonomię. Maria Dąbrowska pracowała jako 
nauczycielka geografii w Kaliszu w 1910 r. oraz zajmowała stanowisko 
urzędnicze w Ministerstwie Rolnictwa. Potem zrezygnowała praca w 
ministerstwie i zajęła się pisaniem. W 1911 r. wzięła ślub z Marianem 
Dąbrowskim. Po śmierci męża, pisarka poznała, dużo starszego od niej, 
Stanisława Stempowskiego. Byli ze sobą aż do śmierci. Uczestniczyła w 
protestach ludzi przeciwko ograniczaniu wolności słowa i praw obywateli. 
Interesowała się losami ojczyzny. Maria Dąbrowska uczestniczyła w powstaniu 
warszawskim. Kochała swoje rodzinne miasto, Kalisz. W 1960 r. została 
honorową mieszkanką Kalisza. Najbardziej znaną powieścią, którą napisała była 
książka „Noce i dnie”. Według Marii Dąbrowskiej książka opowiadała głównie o 
jej mieście. Pisarka zmarła 19 maja 1965 r.  

 



Zanim poproszę Cię o wykonanie zadań przypomnę Ci różnicę między 
zdaniem pojedynczym a złożonym. 

Zdanie pojedyncze zawiera tylko 1 orzeczenie (co robi? Co się z nim dzieje?), 
np. 

Janek zaprosił Anielę na swoje urodziny. 

Zdanie złożone zawiera 2 lub więcej orzeczeń, np. 

Antek wziął ze sobą klucze od domu cioci i pojechał tam tramwajem.  

 

Teraz czas na zadania. Powodzenia. 

Zadanie 1 

Proszę odnajdź w tekście brakujące informacje i wpisz je w wykropkowane 
miejsca . 

a) Maria Dąbrowska urodziła się ……………………. W ………………………………… 

b) Dąbrowska studiowała ……………………………………………………………………………. 

c) Z zawodu była…………………………………………………………………………………………. 

d) Maria Dąbrowska zajmowała stanowisko w Ministerstwie ……………………… 

e) Pisarka wzięła ślub z ……………………………………………………………………………… 

f) Dąbrowska najbardziej kochała ……………………………………………………………. 

g) W 1960 r. została honorową ambasadorką ………………………………………….. 

h) Dąbrowska walczyła w powstaniu ……………………………………………………….. 

 

Zadanie 2 

Proszę podkreśl w tekście o Marii Dąbrowskiej kolorem fioletowym zdania 

pojedyncze , a kolorem zielonym zdania złożone.  

 

Dziękuję bardzo 

Aneta Trojanowska 


