
Klasa VIIIB – język polski – Wioletta Matwiejczyk 

 

11.05. – 15.05. 2020r.  

 

Temat: Jak napisać życiorys? 

 

1. Dzisiaj kilka słów o dokumentach, które pisze się podczas starań np. o pracę lub szkołę. 

Życiorys w ostatnich latach został zastąpiony CV, ale o tej formie wypowiedzi innym razem. 

Przedstawię Wam wzór takiego pisma (pamiętajcie, że pisma urzędowe mają stałą formułę 

zapisu, tzn. ważne jest umiejscowienie poszczególnych elementów!) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dokładnie przeanalizuj ten wzór. Przed nami jeszcze CV, podanie i list motywacyjny.  

 

Zadanie dla chętnych na ten tydzień: ćwiczenie 8. str. 226 zeszyt ćwiczeń! Zdjęcie pracy 

lub zapis w programie WORD prześlij mi do 15 maja 2020r. (możesz napisać tę pracę na 

komputerze, tylko pamiętaj o odpowiednim rozplanowaniu jej. Dodatkowe informacje 

znajdziesz w podręczniku na str. 193! Nie pomiń żadnego elementu!) 

 

Temat: Kiedy życie można nazwać wartościowym? Omawiamy wiersz Zbigniewa 

Herberta „Życiorys” 
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ul. Liliowa 2/14 

87-800 Kraków 

 

                                                               Dyrektor I Liceum  

                                                                Ogólnokształcącego  

                                                                im. Adama Mickiewicza 

                                                                w Krakowie 

 

Urodziłam się 6 sierpnia 2005 roku w Krakowie. Moimi 

rodzicami są Zbigniew i Małgorzata z domu Kwiatkowska. Mój ojciec 

jest lekarzem, a matka ekonomistką. Mam starszą siostrę.  

 Lata 2007 – 2008 spędziłam z rodziną w Hanowerze, gdzie 

pracował mój ojciec.  

W roku 2011 rozpoczęłam naukę w Szkole Podstawowej nr 18  

w Krakowie. Obecnie jestem uczennicą ósmej klasy. Wiosną br. 

Zdobyłam tytuł laureata Konkursu Geograficznego, organizowanego 

przez Mazowieckie Kuratorium Oświaty.    
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1. Przeczytaj wprowadzenie do nowego (i ostatniego ☺) rozdziału w podręczniku –  

str. 230. 

2. Przeczytaj wiersz Zbigniewa Herberta „Życiorys” podręcznik str. 230 

3. Co wspólnego ma tekst Zbigniewa Herberta z życiorysem? A co go odróżnia od tej 

użytkowej formy wypowiedzi?   

Podobieństwa: referuje przebieg życia, wymienia jego etapy (nauka, praca).  

Różnice: refleksje o charakterze etycznym (co jest dobre, a co złe) i egzystencjalnym 

(rozważania o sensie życia).   

4. Napisz, czego dowiadujemy się o życiu bohatera z jego życiorysu. Jakim był 

człowiekiem?  

- Uczęszczał do szkoły, był pilny, pracowity, posłuszny.  

- Pracował jako referent (urzędnik). Jego życie biegło zwykłym, utartym torem.  

- Wyjechał raz za granicę – na wakacje nad Morze Czarne.  

- Interesował się rozmaitymi zagadnieniami, niczym szczególnie dociekliwie.  

- Był żonaty. Zwracał szczególną uwagę na to, by dobrze postępować.   

- Opis przedstawia człowieka przeciętnego, który niczym się nie wyróżnia. Mimo to 

ważna w jego życiu jest etyka postępowania – aż do śmierci stara się żyć dobrze i 

uczciwie.  

5. Wyjaśnij, w jakim celu bohater przedstawia swój życiorys. Komu opowiada o swoim 

życiu?   

Jest to rozmowa z sobą samym, podsumowanie życia przed śmiercią. Bohater 

dokonuje rozrachunku – zastanawia się, czy nie zmarnował życia.   

6. Jesteś dopiero na początku swojej życiowej drogi, ale możesz już dokonać 

pierwszych podsumowań. Powiedz, co już udało ci się osiągnąć, a do czego jeszcze 

dążysz. Swoją wypowiedź zapisz w zeszycie, jeśli zechcesz podzielić się swoimi 

przemyśleniami, prześlij ją do mnie a ja ocenię (jak zapewne zauważyliście, 

dobrych ocen Wam nie żałuję ☺). 

 

 

Temat: Czego nie dowiemy się o człowieku z urzędowego życiorysu? Wisława 

Szymborska „Pisanie Życiorysu” 

 

1. Zapoznaj się z utworem Wisławy Szymborskiej – podręcznik str. 232 

2. Przypomnij, kiedy i w jakim celu piszemy życiorys. W jakich sytuacjach mamy z nim 

do czynienia? Czym cechuje się tekst tego rodzaju?  

W celach urzędowych, gdy staramy się o przyjęcie do szkoły lub pracy. Są to sytuacje 

oficjalne. Życiorys jako tekst pisany jest w związku z tym stylem oficjalnym, 

urzędowym. 

3. O jakich nakazach i zakazach mówi wiersz Wisławy Szymborskiej? Jakimi formami 

gramatycznymi zostały one wyrażone?  

Nakazy i zakazy dotyczą zawartości treściowej życiorysu i jego formy. Powinien 

zawierać podstawowe informacje (adresy, daty, członków rodziny), powinien być 

krótki, zwięzły, pomijać wszystko to, co związane z uczuciami, emocjami, 

marzeniami. Zostały one wyrażone za pomocą czasowników w trybie rozkazującym: 

np. trzeba zrobić, pisz, pomiń.  

4. Jakie znaczenie mają – z urzędowego punktu widzenia – ludzkie życiorysy? 

 Żadnego, są nic niewarte, nadają się tylko do przemielenia przez maszyny. 

5. Powiedz, jak poetka ocenia ten świat. Wskaż i skomentuj wersy, na podstawie 

których można to ustalić.   

„Bez względu na długość życia / życiorys powinien być krótki.” „Pisz tak, jakbyś  



z sobą nigdy nie rozmawiał” „Raczej już numer butów, niż dokąd on idzie, / ten za 

kogo uchodzisz.” Poetka jest ironiczna wobec świata, który opisuje. Można uznać, że 

ocenia go negatywnie. 

 

 

Temat: Nie pozwól sobą manipulować!  

 

Każda wypowiedź powinna być zgodna z zasadami etyki. Zdarza się jednak, że autor tekstu 

mówionego lub pisanego posuwa się do działań nieetycznych, takich jak: zatajenie pełnej 

prawdy, jednostronne ukazywanie problemu, wyolbrzymienie lub pomniejszenie 

przedstawionych zjawisk. Mamy wówczas do czynienia z MANIPULACJĄ  JĘZYKOWĄ. 

Manipulacja wprowadza odbiorców wypowiedzi w błąd, często skłania do działań 

sprzecznych z ich interesami, jest więc zabiegiem nieuczciwym i nie należy jej stosować ani 

jej ulegać.  

 

1. Zapoznaj się z informacjami na temat manipulacji językowej umieszczonymi 

 w podręczniku str. 287 

2. Zwróć uwagę na to, czym różni się manipulacja od perswazji. Przede wszystkim nie 

daje odbiorcy  możliwości dokonania samodzielnego wyboru. Wpływa na jego 

myśli, zachowanie i decyzje w sposób zawoalowany, podstępnie. 

3. Przejawy manipulacji językowej: 

- stosowanie uogólnień, budowanie zdań, które opierają się na powszechnych sądach: 

Wszystkim wiadomo, że… 

Każdy tak myśli. 

- posługiwanie się formą 1. os. lm. (my), sugerującą, że nadawca wypowiada się 

również w imieniu odbiorcy: Musimy się tym zająć (w domyśle: Ty powinieneś się tym 

zająć) 

- używanie sformułowań schlebiających odbiorcy: Jako mądra i rozsądna osoba 

będziesz wiedziała, że… 

- stosowanie określeń oceniających, wyrazów nacechowanych emocjonalnie: Masz 

doskonałe wyczucie.  

 

To są ważne informacje, które mogą się przydać podczas egzaminu, kiedy np. będzie 

trzeba podać argument potwierdzający, że dana informacja jest próbą manipulacji. Może 

warto to sobie zapisać, by się lepiej utrwaliło.  

 

Proszę do poniedziałku 18 maja obejrzeć film „Ściany” Piotra Dumały. Film trwa 

niespełna 10 minut. Zanim jednak obejrzycie go, proszę żebyście zapoznali się  

z informacjami o filmie i o autorze zamieszczonymi w podręczniku na stronie 233.  

 

Temat: Liryka – to już znamy, powtarzamy…  

 

Rozpoczynamy powtarzanie materiału do egzaminu. Pracujemy z Repetytorium. Proszę 

przeczytać informacje z Działu I (Analiza i interpretacja utworu) pkt. 3 LIRYKA str. 13 

– 18. Powtarzamy treści dotyczące Jana Kochanowskiego – „Fraszki”, „Pieśni”, 

„Treny” i Adama Mickiewicza „Stepy akermańskie”. Przeczytajcie wszystko uważnie  

i wykonajcie Zadania – liryka . Odpowiedzi do zadań macie na końcu repetytorium.  

To jest bardzo ważne. Jeśli będziecie systematycznie korzystać z repetytorium, sukces  

na egzaminie gwarantowany. Pamiętajcie, że mamy chyba różne wydania i mogą różnić się 

strony!  


