
2.06.2020 

TEMAT: Ukryte piękno. 

1. Zapoznaj się z fragmentem tekstu z podręcznika str. 271. → ale zapoznaj się, bo warto ! 

2. Pomyśl czym jest tzw. trudna miłość??? 

3. Jako notatkę pod tematem lekcji uzasadnij w kilku zdaniach odpowiedź na pytanie - czy myślisz, że 

tytuł fragmentu książki jest odpowiedni? Zinterpretuj go w kontekście przeczytanego fragmentu. 

DO POCZYTANIA:  

Adam i Ewa to młode, zamożne, wykształcone małżeństwo. Spełnieniem ich ambicji i 
planów na przyszłość ma stać się dziecko. Jednak jego narodziny okazują się ruiną, nie 
realizacją marzeń: dziewczynka ma zespół Downa w wyjątkowo ciężkiej postaci. Ewa – 
poprzez instynktowne poświęcenie – uczy się akceptować córkę, choć nie jest w stanie 
dotrzeć do jej świata. Adam, którego zawiedzione nadzieje zamieniły się w odrzucenie, 
coraz bardziej oddala się od rodziny. Nie ma pojęcia, że Marysia-Myszka – niezdolna do 
wypowiedzenia poprawnego zdania i wykonania sensownej w ludzkich oczach czynności 
– zrywa jabłka z rajskiego drzewa i rozmawia z Bogiem. Czy zdarzy się coś, co otworzy 
zatrzaśnięte między nimi drzwi? Być może klucz znajduje się w przeszłości… 
 Książka Terakowskiej to poruszająca do głębi opowieść o tym, jak wiele – zbyt wiele – 
czasu trzeba często, by zrozumieć, że prawdziwa miłość nie stawia warunków, i o tym, jak 
trudno zburzyć mur obcości, który wyrósł niepostrzeżenie między człowiekiem a jego 
własnym dzieciństwem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.06.2020 

TEMAT: Sens tworzenia. 

1. Przeczytaj wiersz str. 274-275. 

2. Wysłuchaj nagrania https://www.youtube.com/watch?v=ehMS0SNLEzg 

3. Jak taka muzyczna interpretacja wpłynęła na odbiór utworu poetyckiego? 

4. Czy jest coś lub ktoś kogo Ty chciałbyś ocalić od zapomnienia?  

5. Jak myślisz do kogo podmiot liryczny się zwraca? Czy adresatem wiersza może być konkretna 

osoba? 

6. NOTATKA: 

ANALIZA I INTERPRETACJA: 

Utwór ma charakter refleksyjny. Podmiot liryczny i zarazem poeta jest świadom ulotności 

każdej chwili, dlatego „chciałby ocalić od zapomnienia” piękno i trud minionych dni. 

To człowiek spoglądający z pewnej perspektywy na swoje życie pełne różnorodnych 

doświadczeń - były w nim rozstania, zmartwienia i zwykłe dni.  

Wiersz przedstawia wspomnienia zakochanego mężczyzny. O ukochanej i wspólnie 

przebytych chwilach – mniej i bardziej radosnych - podmiot opowiada za pomocą szeregu 

pytań retorycznych. W ten sposób podkreśla znaczenie uczucia i chęć „ocalenia od 

zapomnienia” wspólnych przeżyć. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ehMS0SNLEzg
https://opracowania.pl/slowniki/slownik-terminow-literackich/69691-piekno
https://opracowania.pl/slowniki/slownik-biologiczny/85815-czlowiek


4.06.2020 

TEMAT: Życiorys, CV. 

1. Zapoznaj się z informacjami z podręcznika ze str. 276 i 277. 

2. przepisz notatkę 

 

ŻYCIORYS 

 

CV 

 
To pismo urzędowe, pisane w pierwszej osobie, 

w porządku chronologicznym, zawierające 

najważniejsze fakty z życia. 
Życiorys składa się również z informacji 

dotyczących Twojego życia prywatnego.  

Odmiana życiorysu ujęta w punktach. 
CV (Curriculum vitae), czyli inaczej „życiorys 

zawodowy” ma przedstawiać tylko przebieg Twojej 

kariery zawodowej (szczególnie mocno skup się 

na doświadczeniu w CV). 

 

 

 

PAMIĘTAJ ! 

W tych dokumentach nie musisz: 

- dodawać Twojego zdjęcia 

- pisać nr pesel i dowodu osobistego 

- pisać wyników w nauce 

- określać stanu cywilnego  

- swojego wieku 

- rasy i orientacji seksualnej. 

 

3. W zeszycie ćwiczeń str. 105 wykonaj ćw. 1, 2, str. 108 ćw. 6 i str. 109 ćw. 8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.livecareer.pl/cv/curriculum-vitae
https://www.livecareer.pl/cv/zyciorys-zawodowy
https://www.livecareer.pl/cv/zyciorys-zawodowy
https://www.livecareer.pl/cv/cv-doswiadczenie


5.06.2020 

TEMAT: List motywacyjny.  

1. W podręczniku str. 280 przeczytaj temat. (szczególnie tabelkę PRZYDATNE SŁOWNICTWO) 

2. NOTATKA: 

LIST MOTYWACYJNY - list objaśniający motywację piszącego, składany przez kandydata 

na miejsce pracy, starań o awans, podwyżkę itp. To pismo urzędowe, składane zazwyczaj 

razem z CV.  

Budowa: 

- prawy górny róg miejscowość i data 

- lewy górny róg dane nadawcy 

- niżej po prawej stronie dane adresata (do kogo piszemy) 

- tekst główny – wstęp, rozwinięcie i zakończenie 

- zwrot grzecznościowy 

- własnoręczny podpis (jeżeli piszesz na komputerze to możesz podpisać się komputerowo a 

pod tym własnoręcznie) 

 

3. z zeszytu ćwiczeń str. 110 wykonaj ćw. 1, str. 111 ćw. 3 i 4, str. 112 ćw. 5 

 


