
WAŻNA INFORMACJA 

Zanim przejdziecie do kolejnego tygodnia, pragnę Wam przypomnieć, żebyście już teraz zaczęli 

czytać „Pajęczynę” Agaty Christie – bo w przyszłym tygodniu zaczniemy ją omawiać. Dlatego też w 

tym tygodniu nie będzie dla Was bardzo pracowitych zadań domowych, byście mieli czas na czytanie.  

 

11.05.2020 

TEMAT: Wywiad. 

1. Przeczytaj w podręczniku na str. 314 przydatne informacje i na str. 315 wywiad. 

2. Zastanów się czy istnieją pytanie, których raczej w wywiadzie dziennikach powinien unikać? 

3. NOTATKA: 

WYWIAD – to rozmowa na wybrany temat z osobą lub grupą osób powszechnie znanych. Ma 

formę dialogu, w którym rozmówca odpowiada na zadane przez dziennikarza pytania. Wywiad 

może być telewizyjny, radiowy lub internetowy, choć najczęściej spotykamy go w prasie. 

Składa się z: 

a) wstępu 

b) rozwinięcia  

c) zakończenia 

Etapy tworzenia wywiadu 

1. Tytuł lub temat wywiadu (z kim rozmawiamy i po co?) 

2. Informacje o rozmówcy i okolicznościach wywiadu (z jakiego powodu, kiedy 

rozmawiamy?) 

3. Kolejne pytania stawiane przez inicjującego rozmowę. 

4. Ewentualne nawiązania do wcześniejszych wypowiedzi rozmówcy (np. rozmowa 

w kontekście biografii, innych wywiadów). 

5. Podsumowanie (uogólnienie, puenta). 

6. Podziękowanie 

 

4. w ramach przyswojenia informacji wykonaj ćw. 1 i 2 str. 108 z ćwiczeń. 

    Dla osób chętnych ćw. 4 str. 109 

 

 



12.05.2020 

TEMAT: Prezentacja. 

1. Przeczytaj z podręcznika str. 318 i ze str. 321 – informacje z ramki. 

2. NOTATKA: 

PREZENTACJA – to publiczna wypowiedź na wybrany temat, której towarzyszy pokaz 

slajdów. Kompozycja prezentacji powinna być logiczna i przejrzysta. Powinna się składać  

podobnie jak większość prac ze wstępu, rozwinięcia i zakończenia, W tego typu wypowiedzi 

ważna jest jednak i forma i treść.  

 

CO POWINNA ZAWIERAĆ DOBRA PREZENTACJA? 

1. Prezentacja musi być spójna – wszystkie elementy muszą ze sobą pasować i współgrać. 

2. Odpowiednia ilość informacji i tekstu – slajd powinien być podsumowaniem tego co mówisz, tłem 

Twojej wypowiedzi.  

3. Nie ograniczaj się jedynie do samego tekstu. 

4. Powinna być czytelna i przejrzysta. 

5. Prosta czcionka, bez zbędnych zdobień . 

 

 

W zeszycie ćwiczeń wykonaj ćw. 1 i 2 str. 111 

Ćw. 3 str. 112. 

 

Dla osób chętnych – odsyłam Was do strony e-podręczniki: https://epodreczniki.pl/a/tworzenie-

prezentacji/DOPPeVhVM gdybyście chcieli zobaczyć przykładowe prezentacje i więcej poczytać. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://epodreczniki.pl/a/tworzenie-prezentacji/DOPPeVhVM
https://epodreczniki.pl/a/tworzenie-prezentacji/DOPPeVhVM


13.05.2020 

14.05.2020 

 

TEMAT: Skrótowce i skróty. (2 nr lekcji) 

1. Przeczytaj w podręczniku str. 322 nową wiadomość i 323 nową wiadomość i str. 324 

2. NOTATKA: 

Jaka jest różnica między skrótem a skrótowcem? 

 

I. Skrótem nazywamy skróconą formę wyrazu, która występuje tylko w języku pisanym. 

Zawsze czytamy go jednak jako pełny wyraz. Zazwyczaj (choć nie zawsze) stawiamy po nim kropkę: 

Np. godzina-godz., dyrektor – dr.  

KROPKĘ PO SKRÓCIE STAWIAMY kiedy: 

- jeżeli jeden z wyrazów zaczyna się od spółgłoski – kropkę stawiamy po całym skrócie: 

Np. jak wyżej – jw.  

ciąg dalszy nastąpi – cdn. 

- jeżeli jeden wyrazów zaczyna się od samogłoski stawiamy kropkę po skrócie każdego wyrazu: 

Np. centralne ogrzewanie – C.O.  

      Nasza era – n.e. 

UWAGA WYJĄTKI! Kropki nie stawia się: 

- po jednostkach monetarnych – zł – złoty, gr – groszy 

- po jednostkach miary – kg – kilogram, g – gram 

- w wyrazach zakończonych na ostatnią literę skracanego wyrazu – dr – doktor, mgr – magister 

ALE w wyrażeniach: pozdrawiam dr. Nowaka, gratuluję mgr. Kowalskiej – KROPKĘ STAWIAMY 

 

II. Skrótowcem określamy zaś wyrazy pochodne, które powstały poprzez skrócenie 

wieloczłonowej nazwy i są używany zarówno w piśmie, jak i w języku mówionym. Najczęściej 

składają się z pierwszych liter i są zapisywane wielką literą – NIE STAWIAMY PO NICH 

KROPKI. 

Np. PAN – Państwowa Akademia Nauk  

       MSWiA – Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji → jak zauważyliście spójniki 

piszemy małą literą.  



Dzielimy je na:  

a) literowce – utworzone z pierwszych liter wyrazów np. Rzeczpospolita Polska - RP 

b) głoskowce – utworzone z pierwszych liter wyrazów, ale w środku występuje samogłoska np. 

WOŚP – Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 

c) grupowce – utworzone z pierwszych sylab wyrazów np Polska Farmacja - Polfa 

d) mieszane – utworzone lub wymawiane w przynajmniej dwóch powyższych przykładach np. CBOS- 

Centrum Badania Opinii Społecznej – wymawiamy: ce bos 

UWAGA WAŻNE!  Nie odmieniamy skrótowców, które w wymowie kończą się na samogłoskę np.: 

ZHP – Związek Harcerstwa Polskiego – wymawiamy - zet ha pe - samogłoska 

SGH – Szkoła Głowna Handlowa – wymawiamy – es gie ha – samogłoska 

TE, KTÓRE W WYMOWIE KOŃCZĄ SIĘ NA SPÓŁGŁOSKĘ MOŻNA ODMIENIAĆ ALE 

NIE TRZEBA: 

PRL – PRL –u – wymawiamy pe er el, pe er elu 

ZUS – ZUS –u – wymawiamy zus, zusu 

 

3. Wiem, że notatki jest dość sporo, dlatego proszę Was byście w ćwiczeniach od str. 61 – 64 – 

wybrali sobie i uzupełnili 3 ćwiczenia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15.05.2020 

18.05.2020 

TEMAT: Wyrazy złożone (2 nr lekcji) 

1. przeczytaj podręcznik str. 326 

2. NOTATKA: 

WYRAZY ZŁOŻONE – to wyrazy, które powstały z połączenia co najmniej dwóch innych słów. 

Np.  

                      ↗ LIST                                                                                           ↗  KREW 

LISTONOSZ                                                                 KRWIODAWCA 

                    ↘ NOSIĆ                                                                                      ↘ DAWAĆ 

 

Dzielimy je na : 

ZŁOŻENIA ZROSTY 

 

ZESTAWIENIA 

To wyrazy, których tematy 

słowotwórcze są połączone 

wrostkiem: o, i, y, przedrostkiem 

lub przyrostkiem, np.: 

 

- Rudobrody – rydy + o + broda 

- pracodawca – praca+ o + dawać 

- wiercipięta – wiercić+ i + pięta 

- grzybobranie – grzyby + o + 

branie 

 

To wyrazy które powstały z 

połączenia przynajmniej dwóch 

słów bez żadnych elementów 

łączących, np.: 

 

- wiarygodny – wiary + godny 

- dobranoc – dobra + noc 

- zmartwychwstanie – zmartwych + 

wstanie 

 

 

 

Zestawienia – to dwa lub 

trzy wyrazy będące nazwą 

jednego przedmiotu lub 

zjawiska, piszemy je 

oddzielnie, np.:  

 

- Dzień Babci               

- Boże Narodzenie 

- Nowy Rok      

- owczarek niemiecki 

        

 

3. w ćwiczeniach wykonaj – ćw. 2 str. 65, ćw. 3 i 5 str. 66 


