
Witam Was, niestety do wakacji jeszcze trochę czasu zostało i musimy chłonąć 

wiedzę,  ćwiczyć umiejętności.  Oby owocnie,  postarajcie się… 

 

Temat: 1. Jak urozmaicić opowiadanie?  

 

1. Proszę przepisać lub wydrukować notatkę. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Proszę zapoznać się z opowiadaniem zamieszczonym w podręczniku 

(str. 259), na podstawie lektury ,,Chłopcy z Placu Broni’’ i  przeanalizować, 

jakie elementy powinno zawierać dobre opowiadanie. 

 

3. Proszę wykonać pisemnie z podręcznika ćw. 1, 2, 5 str. 260 i przysłać  

do oceny. 

 

 

Opowiadanie twórcze może być związane z treścią lektury i przedstawiać 

dalszy ciąg przygód jej bohaterów lub wymyśloną historię z ich udziałem.  

Należy wykazać się dobrą znajomością utworu, dlatego warto wykorzystać 

wiedzę na temat opisywanej postaci – jej zachowania, wyglądu, cech 

charakteru, przyzwyczajeń, a także miejsca i czasu wydarzeń. 

Trzeba zadbać o urozmaicenie tekstu poprzez wprowadzenie dialogów  

i zaskakujących zwrotów akcji. Warto zastanowić się, jakie wydarzenie 

mogłoby być punktem kulminacyjnym opowiadanej historii.  

W zakończeniu najlepiej posłużyć się puentą, dzięki której  

w niespodziewany sposób opowiadanie będzie zakończone. 

Przykładem punktu kulminacyjnego może być ostatnio omawiana 

,,Katarynka’’  - pojawienie się na podwórku kataryniarza i taniec oraz 

radość niewidomej dziewczynki przy dźwiękach muzyki. Zmieniło to 

stosunek  pana Tomasza do katarynek, a jednocześnie do świata. W jego 

życiu pojawił się cel – pomoc choremu dziecku. Puentę stanowi tworzenie 

listy adresów lekarzy, którzy  będą  leczyć wzrok dziewczynki. 

Przykładem opowiadania twórczego może być temat: Jak mogły się 

potoczyć dalsze losy bohaterów ,,Katarynki? 

 



Temat: 2 – 3  Ćwiczenia w urozmaicaniu opowiadania. 

 

 

W zeszycie ćwiczeń są zadania pozwalające doskonalić wiadomości  

i umiejętności. Proszę wykonać ćwiczenia na stronach: 132 – 134 i przygotować 

do sprawdzenia albo przysłać. 

 

Temat: 4 -5   Jak rozjaśnić obraz świata?  -  Tadeusz Różewicz ,,Przepaść’’. 

 

Proszę zapoznać się z notką biograficzną Tadeusza Różewicza oraz przeczytać 

ze zrozumieniem wiersz pt. ,,Przepaść’’ str. 264 w podręczniku. 

 

Proszę przepisać lub wydrukować notatkę. 

 

 

Bohaterowie wiersza ,,Przepaść’’ to babcia i mały chłopiec.  

Chłopczyk przeprowadza samotną i zalęknioną staruszkę przez  ,,otchłań ulicy’’ 

i wtedy  ,,rozstępują się straszliwe ciemności nagromadzone nad światem’’, 

 bo ,,w sercu małego chłopca świeci iskierka miłości’’.  

Słowa w cudzysłowie nie mają dosłownego znaczenia, są to przenośnie. 

Oznaczają, że starość, strach, osamotnienie, nieporadność – zostały pokonane 

przez dobro, życzliwość, współczucie, szacunek. 

Wiersz Tadeusza Różewicza jest apelem o wrażliwość na sprawy innych ludzi,  

o potrzebę niesienia pomocy potrzebującym. 

 

 

 

Przedstawiona sytuacja uzasadnia dlaczego wiersz ma tytuł ,,Przepaść’’. 

Dosłowne znaczenie słowa przepaść to: miejsce między stromymi ścianami 

górskimi, głęboka rozpadlina, urwisko.  

 

Wyrazami bliskoznacznymi są: otchłań, czeluść.  

 

Przenośnia polega na tym, że dla babci krawężnik chodnika staje się 

przepaścią, gdzie zaczyna się otchłań ulicy, pełnej pędzących, zgiełkliwych 

maszyn.  

 



Ćwiczenia:  

 

1.Oceń postawę chłopca z wiersza. 

 

2.Wiersz nie posiada znaków interpunkcyjnych, zdecyduj gdzie mogłyby się 

znaleźć i zaznacz je odpowiednio. 

 

3.Wypisz z tekstu epitety - określenie rzeczownika przymiotnikiem  

(np. czarnych sukniach). 

 

4. Napisz wypracowanie:  ,,Opowiedz o sytuacji, gdy ktoś Ci pomógł lub Ty 

udzieliłeś komuś pomocy. Jakie emocje wówczas odczuwaliście?’’ Przypomnij 

sobie zapis dialogu i zastosuj go. Uważaj, aby treść nie składała się wyłącznie  

z dialogu. Ma on być tylko fragmentem wydarzenia, o którym opowiesz. 

 

Przypominam, że została nam jeszcze do omówienia (za dwa tygodnie) lektura 

,,Opowieści z Narnii. Lew, Czarownica i stara szafa’’.   

Kto jeszcze nie przeczytał, to do dzieła!  

 

 

                                                          Życzę udanego tygodnia i pozdrawiam 

 

 


