
 

11.05.2020 

TEMAT: Człowiek w cywilizowanym świecie.  

1. Spojrzyj przez okno pokoju, w którym się znajdujesz. Czy jesteś zadowolony tym widokiem? 

2. Przeczytaj z podręcznika str. 296 – wiersz. 

3. Zastanów się jaki widok z okna mógł zobaczyć podmiot liryczny? 

4. Jakie nastawienie do przyrody ma osoba mówiąca w wierszu? 

4. Czemu autorka nadała mu tytuł Komunikat? 

5. NOTATKA:  

 

                             ↗   krótka informacja podana do powszechnej wiadomości 

KOMUNIKAT, to: 

                            ↘  2. informacja przekazywana w procesie bezpośredniej komunikacji z      

                                 drugą osobą 

 
INTERPRETACJA wiersza pt: „Komunikat” J. Hartwig 

 

 
Autorka ma na myśli, że dzisiejszy świat brnie ku temu, by stać się całkowicie zmechanizowany i 

zależny od techniki. Przedstawiony w nim jest zanik natury na rzecz dzieł sztucznych, wytworzonych 

przez człowieka. Już sam tytuł – „Komunikat” wskazuje na to, że podmiot liryczny chce coś przekazać 

większemu gronu odbiorców – chce zaś zakomunikować, powiedzieć. Ostatnie dwa wersy fragment to 

tak jakby zwiastun końca – nicości. Obraz współczesnego świata wyłaniający się z utworu jest 

przygnębiający ze względu na wizję przyszłości ukazaną w wierszu.  

 

Zadanie domowe – DLA WSZYSTKICH – proszę odesłać zdj. do 12.05.2020 

Wyjaśnij znaczenie przenośni zamurowany horyzont użytej w tekście i podaj dowolny 

poprawny związek frazeologiczny z wyrazem horyzonty oraz wyjaśnij znaczenie tego 

związku. 

 

 

 

 

 



12.05.2020 

TEMAT: Jak napisać list oficjalny? 

1. Przeczytaj informacje z podręcznika str. 299. 

2. NOTATKA: 

List to forma związana z możliwością komunikowania się. 

 LIST OFICJALNY - piszemy zazwyczaj do osoby lub instytucji, którą niekoniecznie musimy znać 

osobiście, ale jest to osoba wyższa nam rangą (np. Wasz przełożony, kierownik, dyrektor, prezes itp.) 

Dlatego też w takim liście do adresata zwracamy się w 3 os.l.poj za pomocą form grzecznościowych - 

Pan, Pani, Szanowny, Szanowna - zawsze wszystko piszemy wielką literą. 

 W takim liście zwykle informujemy o jakichś faktach lub grzecznie o coś prosimy. 

Jego odmianą jest - PODANIE (list motywacyjny )- pisany do przełożonego w celu przekonania go, że 

nadajemy się do pracy na jakieś stanowisko o które się ubiegamy. 

Układ listu oficjalnego 

 Miejscowość i data  

 Dane nadawcy 

 Dane adresata 

 Nagłówek, np. „Szanowny Panie” 

 Wstęp 

 Treść właściwa listu 

 Zakończenie 

 Zwrot grzecznościowy, np. „Z poważaniem” 

 Odręczny podpis. 

 
 [Miejscowość, data] 

[Dane nadawcy] 
…………… 
…………… 
…………… 

[Dane adresata] 
…………… 
…………… 
…………… 

Szanowny Panie, 

…………………………[Treść listu]………………………… 
………………………………………………………………… 
………………………………………………………………… 
                                                                                                                                    Z poważaniem 
                                                                                                                                       ……………………… 

 

 



13.05.2020 

14.05.2020 

TEMAT: Ćwiczenia w pisaniu listów oficjalnych. (2 nr lekcji). 

 

1. Zastanów się do kogo mógłbyś napisać list oficjalny? 

2. czym ta forma różni się od listu np. do kolegi? 

 

 

 

W ramach ćwiczeń wykonaj: ćw. 1 i 2 str. 142 w ćwiczeniach, ćw. 3 str. 143. 

 

ZADANIE DOMOWE DLA WSZYSTKICH NA OCENĘ – wyślij do dnia 18.05.2020 

Napisz  list oficjalny do wybranego adresata:  

 do dyrektora szkoły (np. z prośbą o przesunięcie terminu dyskoteki szkolnej); 

 do Ministerstwa Edukacji Narodowej (np. z prośbą o dodatkowy dzień wolny od nauki 

szkolnej); 

 do Rady Miasta (np. z prośbą o sfinansowanie budowy pływalni w waszej szkole). 
 


