
 

 

 

 

 

 

 

Język polski – 07.04.2020 r. 

2 BSI 

NA POCZĄTEK PRZYPOMINAM, ŻE NAJŁATWIEJSZĄ (ORAZ PRZEZE MNIE 

PREFEROWANĄ) DROGĄ DO REALIZACJI ZAGADNIEŃ Z JĘZYKA POLSKIEGO JEST 

PRACA POPRZEZ PLATFORMĘ EDUKACYJNĄ ZNAJDUJĄCEGO SIĘ POD ADRESEM 

HTTP://RJR.LAVOROS.PL 

JEŻELI JESZCZE NIE MASZ DANYCH DO LOGOWANIA,  

SKONTAKTUJ SIĘ ZE MNĄ I PODAJ SWÓJ ADRES E-MAIL. 

PLIK, KTÓRY OGLĄDASZ STANOWI JEDYNIE STRESZCZENIE  

TEGO, CO ZNAJDZIESZ NA PLATFORMIE! 
- Barbara Rosiek Pamiętnik narkomanki 
- Phil Bosmans Masz tylko jedno życie 
- Uczeń: 
- określa typ narratora i rodzaj narracji 
- nazywa stany psychiczne bohaterki 
- odtwarza etapy wchodzenia w nałóg 
- Pino Pellegrino Być szczęśliwy 
- Dariusz Dusza Być albo mieć 
- Uczeń: 
- na podstawie tekstu Pino Pellegrino charakteryzuje współczesnego człowieka 

http://rjr.lavoros.pl/


- nazywa środki wyrazu 
 

1. Temat: Życie to skarb bezcenny 
a. Przed nami trudny tekst skupiony wokół jeszcze trudniejszego tematu - narkomanii. Zaczniesz 

od przeczytania ze stron 73-75 w podręczniku tekstu Barbary Rosiek pt. Pamiętnik narkomanki 

(fragmenty). Zapoznaj się także, proszę, z informacjami z życia twórcy i definicją pamiętnika. 

b. Za pomocą platformy udziel odpowiedzi na pytanie zawarte w zadaniu 1 ze strony 75 w 

podręczniku. 

c. Obejrzyj krótką animację: https://www.youtube.com/watch?v=HUngLgGRJpo, następnie na 

jej podstawie, uwzględniając też tekst, a także bazując na własnych przemyśleniach oraz 

różnych źródłach, napisz, jakie skutki ma narkomania. 

d. Zadanie 3 ze strony 75 w podręczniku – odpowiedź przekażesz za pomocą platformy. 

e. Dalsze losy bohaterki? – napisz w formie pamiętnika; wypowiedź na minimum 100 słów. 

f. Zapoznaj się także z poetycką reakcją na omawiany temat – Phil Bosmans Żyjesz tylko jednym 

dniem: dniem dzisiejszym ze strony 76 w podręczniku. 

2. Temat: Współczesna cywilizacja sprzyja szczęściu, a może niszczy 

je? 

a. Przeczytaj tekst pt. Być szczęśliwy autorstwa Pino Pellegrino ze strony 86 w podręczniku. 

b. W nawiązaniu do przeczytanego fragmentu oraz własnych przemyśleń napisz, jaki jest Twój 

sąd na temat współczesnego człowieka? Czy zgadzasz się z autorem przytoczonych słów 

(chodzi o tekst Pino Pellegrino)? Twoja odpowiedź powinna liczyć co najmniej 100 słów. (zad. 

1, s. 86). 

c. Przeczytaj tekst Dariusza Duszy pt. Być albo mieć ze str. 87 w podręczniku. 

d. Kim jest podmiot mówiący w zamieszczonym tekście? Określ jego stosunek do świata (2/87). 

e. Jaki środek stylistyczny zastosował autor w tekście dla podkreślenia swojego przesłania? 

(3/87) 

Na zakończenie wszystkich zadań masz czas do 

godziny 14:00 w poniedziałek 13 kwietnia 2020 r. 
W razie wątpliwości czy trudności możesz się ze mną kontaktować drogą mailową 

(renatajaguscik@zskarlino.pl, poprzez Messenger albo przez wiadomości na platformie edukacyjnej 

http://rjr.lavoros.pl). 

Powodzenia! 

Renata Jaguścik-Rudnicka 

https://www.youtube.com/watch?v=HUngLgGRJpo
http://rjr.lavoros.pl/

