
 
 

 

 
 

 

 

JĘZYK POLSKI – 26.05.2020 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! 
 

Sukces za wszelką cenę! 

Zofia Mierzyńska, Dolarów czar…(fragmenty) („Wakacjuszka”) 

Uczeń: 

− pracuje z tekstem 

− znajduje fragmenty dotyczące świata przedstawionego 

− charakteryzuje bohaterkę 

− ustosunkowuje się do tytułu 

 

Bogactwo i jego niszcząca siła 

Ryszard Kapuściński, Szachinszach (fragmenty) 

Uczeń: 

− poznaje wybitnego reportażystę 

− czyta ze zrozumieniem 

− streszcza fragment 

− redaguje wypowiedź związana z tematem 

 

 



 

 
 

 

Temat: Sukces za wszelką cenę. 
 

1. Pracę nad tą lekcją zacznij od zapoznania się z fragmentami tekstu Zofii Mierzyńskiej pt. "Wakacjuszka"  

(s. 117-118). Przeczytaj także informacje na temat życia autorki, możesz także zajrzeć na jej stronę 

internetową - http://zofia-mierzynska.blogspot.com/. 

2. Na podstawie [1.] akapitu wymień refleksje autorki związane z pobytem w Ameryce. 

3. Wskaż w akapicie [2.] zdanie świadczące o żalu i poczuciu beznadziejności, których doświadczyła autorka 

pierwszego dnia pobytu w Chicago.  

4. Wskaż w akapicie [2.] zdanie świadczące o żalu i poczuciu beznadziejności, których doświadczyła autorka 

pierwszego dnia pobytu w Chicago.  

5. Na podstawie akapitu [4.] wyjaśnij słowa „ni tu, ni tam". 

 

 

 

 

 

Temat: Bogactwo i jego niszcząca siła. 

 

1. Pracę nad tą lekcją zacznij od zapoznania się z fragmentami reportażu Ryszarda Kapuścińskiego pt. 

"Szachinszach" zamieszczonego w podręczniku na stronach 120-122. Przeczytaj także informacje 

na temat autora oraz zapoznaj się z definicją reportażu. 

2. Na podstawie tekstu Ryszarda Kapuścińskiego napisz notatkę na temat: „Brudna droga do bogactwa". 

Wykorzystaj następujące słownictwo: bezwzględność, chciwość, egoizm, niesprawiedliwość społeczna, 

żądza bogacenia się.  

Bardzo proszę, aby Twoja notatka była nie 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 lub za pośrednictwem aplikacji Microsoft Teams. 

Powodzenia! 

Renata Jaguścik-Rudnicka  

http://zofia-mierzynska.blogspot.com/
http://rjr.lavoros.pl/
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