
JĘZYK POLSKI KL. VII 28.04. I 29.04. 

 

Witajcie! Dzisiaj przed nami nowa forma wypowiedzi - opis sytuacji. 

Temat: Jak opisać sytuację? 

            Opis sytuacji - ćwiczenia. 

 

Proszę uzupełnić: 

   Przykład sytuacji, w której byłem/-am:                                                                Jaki? 

  -                                                                                                                  - rozbawiony/ roześmiany* 

  -                                                                                                                  - zakłopotany/zdenerwowany* 

  -                                                                                                                  - szczęśliwy/usatysfakcjonowany* 

  -                                                                                                                  - dumny/zadowolony* 

  -                                                                                                                  - zły/zdenerwowany* 

  -                                                                                                                  - zazdrosny/ wściekły* 

 

* zaznacz wybrane określenie  

 

Zanotujmy dalej: 

 Opis sytuacji to forma łącząca opis z opowiadaniem, przedstawiająca relację z jakiegoś zdarzenia. W wypowiedzi tej muszą pojawić się elementy statyczne 

(opis np. miejsc, osób, przedmiotów - przewaga rzeczowników z przydawkami) oraz dynamiczne (opowiadanie o zdarzeniu - dominacja czasowników z 

określeniami, tj. okolicznikami oraz dopełnieniami). 

Opisując sytuację, należy: 

a) dokładnie sobie wyobrazić jakieś zdarzenie (fikcja) lub przypomnieć (rzeczywistość),  

b) zdecydować, na które elementy chce się zwrócić szczególną uwagę, 

c) ustalić, jakie elementy scenerii (otoczenia) mają istotny wpływ na prezentowaną sytuację, 

d) zgromadzić odpowiednie słownictwo (by uniknąć powtórzeń, warto korzystać ze słownika wyrazów bliskoznacznych/synonimów), 



c) przemyśleć kompozycję wypowiedzi: 

- wstęp - ogólne nawiązanie do tematu, 

- rozwinięcie - opisywanie sytuacji/zdarzenia - kolejne etapy w oddzielnych akapitach, 

- zakończenie -  podsumowanie - refleksje/wrażenia piszącego, może jakaś nauka/przestroga. 

Więcej szczegółów na ten temat znajdziecie w Waszym podręczniku (str. 290.,291. - ramki). 

 

Teraz proszę o ustną pracę z krótkim tekstem - zad.1.abc/290.(podr.), poza tym w czasie czytania podkreślcie części mowy i zwróćcie uwagę na formy, dzięki 

którym: 

-  autor ukazał wydarzenia główne i towarzyszące, 

- czytelnik mógł sobie wyobrazić opisaną scenerię. 

Na koniec zapraszam Was do zeszytu ćwiczeń, ale wcześniej, korzystając z internetu (lub ze swojej pamięci), proszę sobie przypomnieć mit o Demeter i 

Korze. Dla wszystkich zad. 1.ab/105. Chętnym proponuję ćw. 2.lub 3./106. 

Zadanie dla wszystkich (wypracowanie) 

Od pewnego czasu nie chodzimy do szkoły (oraz wielu innych instytucji). Uczymy się (pracujemy) zdalnie. Napisz, jak radzisz sobie w zaistniałych 

okolicznościach (opis sytuacji)  Termin dla chętnych: 04.05.(poniedziałek), dla wszystkich: 06.05.(środa)- apeluję o bezwzględne jego 

przestrzeganie (kilku uczniów zapomniało o swoich podstawowych obowiązkach - to mnie bardzo martwi; dla Waszego dobra konieczny w tej 

sytuacji będzie kontakt z rodzicem). Proszę z brudnopisu przepisać drukiem i taką pracę przysłać do mnie oraz wkleić do zeszytu. 

 

 Życzę Wam miłego wysiłku twórczego. Pozdrawiam.  

p. Polak 


