
 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 

JĘZYK POLSKI – 15.05.2020 R. – 1 BSI A 

 
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! 
 

Różne postawy bohaterów noweli Bolesława Prusa 

Bolesław Prus, Na wakacjach 

http://rjr.lavoros.pl/


O Bolesławie Prusie – ze wspomnień Mariana Gawalewicza 

 

Uczeń:  

wskazuje elementy świata przedstawionego 

ocenia postawy bohaterów, nazywa ich uczucia 

nazywa przeżycia głównego bohatera 

wskazuje w utworze cechy noweli 

czyta ze zrozumieniem dodatkowe informacje na temat życia pisarza 

wskazuje w tekście nieznane informacje z życia pisarza 

 

Temat: Na realizację marzeń nigdy nie jest za późno – co o tym sądzisz? 

Magda Łuków, Milczący szary kumpel 

Uczeń: 

czyta tekst ze zrozumieniem 

przedstawia własną propozycję tytułu tekstu oraz propozycje śródtytułów dla jego poszczególnych 

fragmentów  

gromadzi argumenty, za pomocą których uzasadnia swoją opinię 

 

Temat: Różne postawy bohaterów noweli Bolesława 

Prusa 
 

1. Zacznij od obejrzenia i wysłuchania materiału wideo, który przygotowałam dla Ciebie -- 
https://youtu.be/T68ump70idM 

2. Opowiedz o ukazanym w noweli wydarzeniu z punktu widzenia wiejskiej dziewczyny (bohaterki 
tekstu). Twoja wypowiedź nie powinna być krótsza niż 100 słów. 

3. W kilku zdaniach wyraź swoją ocenę postawy mężczyzny i dziewczyny. Twoja wypowiedź nie 
powinna być krótsza niż 50 słów. 

4. Sformułuj tekst informacji do prasy na temat opisanych w utworze wydarzeń. Pamiętaj o: 

• nadaniu tytułu; 
• udzieleniu odpowiedzi na pytania: 

1. Kto? 
2. Gdzie? 
3. Kiedy? 
4. Jak? 
5. Dlaczego? 
6. Z jakim skutkiem? 

Twoja odpowiedź nie powinna być krótsza niż 100 słów! 

5. Zapoznaj się z kolejnym tekstem – Marian Gawalewicz Szkice i obrazki (fragment); znajdziesz go  

w podręczniku na stronie 140. 

6. Odpowiedz na pytanie, czy można końcowe zdanie tekstu uznać za sentencję, którą należałoby się 
kierować w życiu? Odpowiedź uzasadnij! 

  

https://youtu.be/T68ump70idM


Temat: Na realizację marzeń nigdy nie jest za późno, 

co o tym sądzisz? 
 

1. Przeczytaj tekst autorstwa Magdy Łuków. Znajdziesz go w podręczniku na stronach 110-111. 

2. W przedstawionym fragmencie artykułu motocykl marki Harley jest opisywany jako symbol wolności. 

Czy dzisiaj w Tobie budzi on podobne skojarzenia? Uzasadnij swoją odpowiedź. 

3. „Naszym najważniejszym obowiązkiem jest ocalić swoje marzenia” – to słowa włoskiego malarza 
Amadea Modiglianiego [czyt.: modiljaniego]. Ustosunkuj się do tego stwierdzenia. Twoja 
odpowiedź nie powinna być krótsza niż 100 słów. 

 
W razie wątpliwości czy trudności możesz się ze mną kontaktować drogą mailową (r.jaguscik-
rudnicka@zskarlino.pl, poprzez Messenger, przez wiadomości na platformie edukacyjnej 
http://rjr.lavoros.pl), a także za pośrednictwem Microsoft Teams – w razie potrzeby możemy się umówić na 
spotkanie online. 

Powodzenia! 
Renata Jaguścik-Rudnicka 

http://serwer1995185.home.pl/autoinstalator/moodle2/mod/page/view.php?id=535
http://rjr.lavoros.pl/
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