
Temat: Analiza tekstu Haliny Birenbaum, „…gdy wrogośd zamienia się w zrozumienie”./1h/ 
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1. Zapoznaj się z tekstem s. 242. 

2. Halina Birenbaum – ur. w 1929 roku; polsko – izraelska pisarka, tłumaczka, poetka ocalona z holocaustu 

* holocaust – zagłada, prześladowanie  Żydów europejskich przez hitlerowców w czasie II wojny światowej. 

3. Porównanie wiersza M. Pawlikowskiej – Jasnorzewskiej z tekstem H. Birenbaum. 

- obie autorki uważają, że na świecie jest więcej zła niż dobra, 

M. Pawlikowska – Jasnorzewska: „Przeważa zło” 

H. Birenbaum : „Sądzę, że zła jest więcej na świecie niż dobra” 

- M. Pawlikowska chce równowagi pomiędzy dobrem i złem, 

- H.Birenbaum wie, że taka równowaga jest niemożliwa, ale chod dobra jest mniej to i tak ono zwycięża zło /żyjemy, świat istnieje!/ 

- obie autorki w czym innym upatrują źródła dobra: 

M. Pawlikowska w świecie, czasach, w których żyjemy, 

H. Birenbaum w człowieku. 

4. Wypisz z tekstu H. Birenbaum 2 tezy/ pewniki, które stawia: 

/oto moja teza/ 

- „Zło można łatwo i szybko rozniecid i rozpowszechnid – dla dobra trzeba się długo i mocno natrudzid” 

- …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

- ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Temat: Apel o pokój na świecie tematem dzieł współczesnych artystów. /1h/ 
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1. Strona 241 – 242. 

2. Przyjrzyjcie się dziełom plastycznym. 

3. Zapoznajcie się z definicją perswazji: 

perswazja to nakłanianie do czegoś lub odradzanie, przekonywanie do własnych racji. 

4. W jaki sposób obejrzane przez was prace plastyczne spełniają funkcję perswazyjną? 

obraz „Pokój” – odradza broo /karabin; to nie jest przedmiot potrzebny w czasach pokoju 

obraz „Alternatywy dla wojny”……………………………………………………………………………………….. 

obraz „Chiny. Nie wojuj”…………………………………………………………………………………………………. 

5. Przedstaw osobę, znaną z tego, że działa o utrzymanie pokoju na świecie. / zadanie domowe – tylko to proszę przesład/. 

 

Temat: Składnia – powtórzenie wiadomości. /1h/ 
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1. Strona 345 

! Przypomnienie wiadomości: 

zdanie – wypowiedzenie zawierające orzeczenie /czasownik w formie osobowej; odpowiada na pytanie: co robi?/ 

równoważnik zdania – wypowiedzenie niezawierające orzeczenia 

zdanie pojedyncze – zawiera jedno orzeczenie 

zdanie złożone – zawiera dwa lub więcej orzeczeo 

zdanie złożone współrzędnie – zdania składowe są względem siebie równoprawne 

zdania złożone podrzędnie – zdania składowe sa w stosunku nadrzędno – podrzędnym 

 

Przykłady: 

 

1. Za oknem świeci słooce./świeci,  jedno orzeczenie, zdanie pojedyncze/ 

2. Za oknem świeci słooce i wieje lekki wietrzyk. /świeci, wieje,  dwa orzeczenia, zdanie złożone/ 

3. Za oknem słooce. /brak orzeczenia, równoważnik zdania/ 

4. Za oknem świeci słooce /1/ i wieje lekki wietrzyk. /2/ dwa  orzeczenia, dwa zdania składowe równoprawne względem siebie – zdanie 

współrzędnie złożone 

5. Idę się opalad,/1/ bo za oknem świeci słooce./2/ dwa orzeczenia, dwa zdania składowe, z których drugie wynika z pierwszego – zdanie 

podrzędnie złożone. 

 

Dwiczenie: Ułóż wypowiedzenia będące: 

równoważnikiem zdania:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

zdaniem współrzędnie złożonym:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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zdaniem podrzędnie złożonym:………………………………………………......................................................................................................................... 

 

 

 

 

 


