
Uwaga! Proszę do końca tego tygodnia przeczytać lekturę „Dziady cz. II” Adama 

Mickiewicza. Kolejny tydzień pracujemy w oparciu o ten utwór, będzie też test  

z lektury. Tekst (zaledwie 27 stron) dostępny jest na stronie www.lektury.gov.pl, 

wystarczy wpisać tytuł i zacząć czytanie. Podaję też bezpośredni link 

https://lektury.gov.pl/czytaj/dziady-czesc-ii 

 

 

11. 05.2020r. 

Temat: Świat, który zachwyca. Jan Twardowski „Podziękowanie”. 

 

1. Proszę przeanalizować krok po kroku lekcję dostępną pod linkiem podanym poniżej. 

 

https://epodreczniki.pl/a/podziekowanie/DAj7qdvMB 

 

2. Do zeszytu proszę, wraz z tematem, wpisać zamieszczone na tej stronie zadania 4,5,6,8,9,11. 

 

13.05.2020 r. 

Temat: Zła strona dobrej sławy. Ewa Barańska „Zapomnieć Różę” (fragmenty). 

 

1. Proszę przeczytać i streścić w zeszycie tekst Ewy Barańskiej pt. „Zapomnieć Różę” zamieszczony 

w podręczniku Nowe słowa na start na stronie 268-270. 

2. Proszę określić rodzaj literacki i gatunek literacki tego utworu.  

3. Proszę w oparciu o internetowy słownik wyrazów obcych wyjaśnić i wpisać do zeszytu pojęcia: 

hejt, dyskryminacja, ksenofobia, megalomania, prześladowanie. 

4. Scharakteryzuj narratorkę opisywanych zdarzeń. Do zeszytu. 

 

 

 

 

 

 

 

5. Odpowiedz w oparciu o tekst, ale też własne doświadczenia i obserwację na poniższe pytania. 

Odpowiedzi zapisz w zeszycie. 

a) Jakie krzywdy może spowodować hejt i dyskryminacja osobie, którą się prześladuje? 

b) Czy łatwo jest czynić zło? 

c) Jakie mogą być przyczyny sprzyjające dyskryminacji osoby/ucznia? 

d) Czy ludzie czynią zło tylko dlatego, że nie obawiają się konsekwencji, ani kary? 

NARRATORKA 

http://www.lektury.gov.pl/
https://lektury.gov.pl/czytaj/dziady-czesc-ii
https://epodreczniki.pl/a/podziekowanie/DAj7qdvMB


e) Przyczyny zazdrości i zawiści w grupie rówieśniczej. 

f) Utwory literackie (tytuły, autorzy) i postaci w nich występujące, które czyniły zło innym, 

np. „Balladyna” Juliusza Słowackiego „Dziady” część II Adam Mickiewicza, „Zemsta” 

Aleksandra Fredry. 

 

6. Stwórz listę wartości, które warto i należy  przestrzegać. Do zeszytu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                             WARTOŚCI WAŻNE DLA MNIE     

 

13.05.2020 r. 

Temat: Co się wydarzyło w Orient Expressie? (fragment powieści kryminalnej 

Agathy Christie). 

 

1. Proszę przeczytać zamieszczony w podręczniku na stronie 271-273 utwór Agathy Christie i 

wykonać poniższe polecenia: 

a) Określ miejsce i okoliczności zbrodni. 

b) Kto dokonał morderstwa i dlaczego? 

c) Jaką zasadą logiczną kierował się Herkules Poirot? Co zwróciło jego uwagę w zeznaniach 

świadków ? 

d) Scharakteryzuj Herkules Poirota. Proszę wpisać do zeszytu. 

HERKULES POIROT 

Cecha charakteru Przykład z tekstu, który potwierdzi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Na podstawie tekstu ( kontekst) ze strony 274 w podręczniku Nowe słowa na start wypisz do 

zeszytu cechy powieści kryminalnej. 

POWIEŚĆ KRYMINALNA -…………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………. 

 

 



14.05.2020 r. 

Temat: Człowiek zagrożeniem czy wsparciem dla natury? Ryszard Kapuściński 

„Imperium” (fragmenty). 

 

1. Przeczytaj fragment reportażu Ryszarda Kapuścińskiego zamieszczony w podręczniku na 

stronie 275-277. 
2. Podziel tekst na części i nadaj im tytuły. Może być plan ramowy. Wpisać do zeszytu. 
3. Opisz w zeszycie życie mieszkańców osady. 
4. Co można – Twoim zdaniem- zrobić, aby pogodzić interesy i potrzeby człowieka z ochroną 

środowiska naturalnego? Odwołaj się do znanych przykładów. 

5. Zapisz cechy reportażu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     REPORTAŻ 

 

15.05.2020r. 

Temat: Każdy odpowiada za krzywdę na świecie. Wywiad z reżyserem 

Wojciechem Szumowskim. 

 

1. Przeczytaj wywiad z Wojciechem Szumowskim zamieszczony w podręczniku na stronie 278 – 

280. 

2. Jaka była różnica między tym, co wyobrażał sobie Wojciech Szumowski na temat Syrii, a tym, co 

zobaczył? 

3. Wymień motywy, które zdecydowały o tym, że reporter nie pozostał obojętny wobec doświadczeń 

mieszkańców Aleppo. 

4. Jak możemy przeciwdziałać złu w odległych krajach? Propozycje zapisz w punktach. 

5. Stwórz hasło reklamowe, które będzie motywem przewodnim kampanii przeciwdziałającej 

łamaniu praw człowieka w świecie. Punkty 2-5 do zeszytu. 

To tekst publicystyczno – literacki, 

w którym autor relacjonuje 

wydarzenia, których był świadkiem 

lub uczestnikiem. Najczęściej 

publikuje się reportaże w prasie, ale 

istnieją też inne, np. telewizyjne lub 

radiowe.  


