
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

JĘZYK POLSKI – 02.06.2020 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! 
 

Różne bywają ceny sukcesu 

Elisabeth-Anne „Bessie” Anderson Stanley „Co to jest sukces?“  

Uczeń: 

− czyta tekst ze zrozumieniem 



− formułuje odpowiedź na pytanie zawarte w temacie 

− redaguje wniosek końcowy 

Współczesna rzeczywistość w poezji 

 

Krzysztof Gąsiorowski, Nowa powieść; Sławomir Mrożek, Szczęśliwe wydarzenie (fragment); Stanisław 

Grochowiak, Telewizor 

Uczeń: 

− na podstawie wierszy charakteryzuje współczesną rzeczywistość 

− nazywa uczucia i refleksje podmiotów lirycznych podczas obserwacji rzeczywistości 

− opisuje świat młodzieży ukazany w wierszu Nowa powieść 

− wskazuje na kontrasty obrazów poetyckich 

− charakteryzuje twórczość S. Mrożka 

− wyjaśnia znaczenie pojęcia groteska 

− określa tematykę utworu 

− czyta tekst ze zrozumieniem 

− formułuje temat wiersza i nastrój 

 

Temat: Różne bywają ceny sukcesu 
 

1. Na początek lekcji przeczytaj wiersz pt. „Co to jest sukces?”; znajdziesz go na stronie 119 

podręcznika; Zapoznaj się także z informacjami na temat autorki wiersza. 

2. Na podstawie wiersza Co to jest sukces napisz w kilku zdaniach notatkę do współczesnego 

tematu Sukces. 

 

Temat: Współczesna rzeczywistość w poezji 
 

1. Przeczytaj wiersz Krzysztofa Gąsiorowskiego pt. Nowa powieść; zapoznaj się także z krótką notką 

biograficzną nt. autora (s. 123). 

2. Po przeczytaniu wiersza odpowiedz na następujące pytania: 

a. Jakie uczucia i refleksje budzą w podmiocie lirycznym podsłuchane rozmowy młodych ludzi? 

Wskaż fragmenty wiersza, które pomagają odpowiedzieć na to pytanie. 

b. Wyjaśnij znaczenie puenty zawartej w czterech ostatnich wersach. 

c. Rozwiń myśl: „Razem ze zmianą rzeczywistości zawsze pojawia się konflikt pokoleń”. 

3. Przeczytaj, proszę, fragmenty tekstu Sławomira Mrożka pt. „Szczęśliwe wydarzenie” ze stron 125-

127; nie pomiń notki biograficznej ani wyjaśnienia pojęcia groteska. 

4. Po przeczytaniu tekstu odpowiedz na pytania: 

 

a. Wykaż, że tytuł utworu ma charakter groteskowy. Zaproponuj inne tytuły. 

b. Wskaż elementy groteski w tekście Sławomira Mrożka i na obrazie Jarosława Miklasiewicza. 



5. Przeczytaj wiersz Stanisława Grochowiaka pt. „Telewizor” oraz notkę biograficzną na temat autora 

(s. 128 w podręczniku). 

6. Po przeczytaniu wiersza napisz (co najmniej dziesięciozdaniową) wypowiedź na zadany temat: 

Śmieszy, uczy, kradnie czas, wypełnia czas, przeraża, uczy agresji? Czym tak naprawdę jest telewizja 

w życiu Twoim i Twojej rodziny? 

Wykorzystaj w tekście cytat z wiersza Stanisława Grochowiaka „Telewizor”. 

 

 

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 lub za pośrednictwem aplikacji Microsoft Teams. 

Powodzenia! 

Renata Jaguścik-Rudnicka  

http://rjr.lavoros.pl/

