
 
 

 

 
 
 

 

JĘZYK POLSKI – 21.04.2020 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! 
 

O byciu i posiadaniu mówią znani i lubiani…  
Podręcznik - s. 88-89; „Mieć czy być?” (fragmenty)  
„Nie mam dobrego serduszka” rozmowa z Janiną Ochojską – podręcznik – s. 90-93  
Józef Baran Bezradność; Lechosław Kaczmarek Żebrak; Nie mam dobrego serduszka 

 

1. Temat: Co na temat posiadania i bycia mówią inni?  
a. Zacznij od zapoznania się z wypowiedziami znanych i lubianych osób, które możesz znać  

z mediów. Wypowiedzi te znajdziesz w podręczniku na stronach 88-89. 
b. Z przeczytanych wypowiedzi na temat bycia i posiadania wypisz te sądy, z którymi się 

identyfikujesz, i te, z którymi się nie zgadzasz. Przedstaw swoje argumenty. Odpowiedź 
prześlesz za pomocą platformy. Twoja odpowiedź powinna być nie krótsza niż 100 słów! 

  

http://rjr.lavoros.pl/


2. Temat: „Nie mam dobrego serduszka” – rozmowa z Janiną Ochojską. 
a. Lirycznie… - Przeczytaj uważnie dwa wiersze zamieszczone w podręczniku na stronie 90 i 91 - 

Józef Baran „Bezradność” oraz Lechosław Kaczmarek „Żebrak“.  
b. Nazwij uczucia, które towarzyszyły Ci w czasie lektury tych dwóch utworów: „Bezradność” 

i „Żebrak”. Odpowiedzi udzielisz przy pomocy platformy. 
c. Czas na Twoją refleksję - „Co mogę zrobić…?”. Odwołaj się do kwestii poruszonych 

w wierszach i przygotuj odpowiedź na to pytanie. Weź pod uwagę swoje REALNE możliwości 
działania. Może warto przy okazji zastanowić się i wziąć pod uwagę aktualną sytuację w kraju 
i na świecie? Twoja odpowiedź powinna być NIE KRÓTSZA niż 100 słów! 

d. Przeczytaj fragment rozmowy Heleny Szyjer z Janiną Ochojską zatytułowany „Nie mam 
dobrego serduszka”; fragment znajduje się w podręczniku na stronach 92-93. 

e. Ustosunkuj się do słów Janiny Ochojskiej: „Pomaganie to sztuka, która wymaga wiedzy”. Oceń 
własne możliwości działania. Twoja odpowiedź powinna być NIE KRÓTSZA niż 100 słów. 

 

Na zakończenie wszystkich zadań masz czas do 

godziny 8:00 w poniedziałek 27 kwietnia 2020 r. 
W razie wątpliwości czy trudności możesz się ze mną kontaktować drogą mailową  

(r.jaguscik-rudnicka@zskarlino.pl), poprzez Messenger albo przez wiadomości na platformie edukacyjnej 

http://rjr.lavoros.pl. 

Powodzenia! 

Renata Jaguścik-Rudnicka 

  

http://rjr.lavoros.pl/

