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Od autorek

Wejście Polski do Unii Europejskiej zapoczątkowało nowy rozdział w historii 
glottodydaktyki polonistycznej, znacząco wzrosło bowiem znaczenie naszego kra
ju i języka na arenie międzynarodowej. Otwarcie granic zwiększyło zaś mobilność 
Polaków, powodując, że na mapie pojawiły się kolejne duże skupiska migrantów. To 
sprawia, że liczba osób zainteresowanych poznawaniem polszczyzny jest coraz więk
sza i koniecznością staje się kształcenie i dokształcanie specjalistów z zakresu, jakim 
jest dydaktyka języka polskiego jako obcego, drugiego i odziedziczonego. 

Integrowanie kompetencji lingwistycznych na przykładzie dydaktyki języka pol
skiego jako obcego/drugiego jest pomocą metodyczną dla tych, którzy chcieliby do
skonalić swój warsztat metodyczny i uczyć polszczyzny w sposób bardziej efektywny 
i efektowny. Pozycja ta, będąca rozwinięciem i uzupełnieniem ABC metodyki nau
czania języka polskiego jako obcego (2005) w obszarze nauczania części systemu języ
kowego, jest przeznaczona dla: 

• słuchaczy studiów podyplomowych oraz studentów studiów magisterskich z zakresu 
metodyki nauczania języka polskiego jako obcego, 

• nauczycieli rozpoczynających swoją pracę zawodową, 
• nauczycieli, którzy pragnęliby rozwinąć swój warsztat, 
• nauczycieli szkół polonijnych. 

Poradnik jest owocem wieloletnich doświadczeń dydaktycznych autorek oraz 
prowadzonych przez nie warsztatów szkoleniowych dla nauczycieli języka polskiego 
jako nierodzimego, pracujących zarówno w kraju, jak i zagranicą. Jego celem jest 
ukazanie różnych możliwości integracji technik rozwijających poszczególne kompe
tencje lingwistyczne. Zwraca się w nim także uwagę na korzyści, jakie mogą płynąć 
ze stosowania proponowanego podejścia w odniesieniu do różnych grup odbiorców 
- cudzoziemców uczących się polszczyzny w środowisku endo- i egzolingwalnym 
oraz użytkowników języka odziedziczonego (zob. Lipińska, Seretny 2012). 

Poradnik składa się z sześciu rozdziałów oraz bibliografii. W pierwszym omó
wiona została istota podejścia zintegrowanego, w którym dochodzi do zwielokrot
nionego, zróżnicowanego kontaktu uczących się z materiałem językowym, dzięki 
czemu szybciej i trwalej zapisuje się on w ich pamięci. To zwiększa zaś jego dostęp
ność w aktach komunikacji. Kolejne cztery rozdziały ukazują propozycje rozwiązań 
łączonego nauczania kompetencji lingwistycznych na przykładzie, kolejne: wymowy 
i pisowni, gramatyki w połączeniu z wymową i pisownią oraz leksykalnie ukierun
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kowanego nauczania ortografii i gramatyki. Techniki pracy w prezentowanym po
dejściu zostały zaczerpnięte z ABC metodyki nauczania języka polskiego jako obcego 
(2005). Ćwiczenia1, w których je zastosowano, mają powtarzalną strukturę opraco
waną na użytek niniejszego poradnika. Jak pokazano poniżej - nagłówek umieszczo
ny na pasku informuje o ich ukierunkowaniu, czyli integrowanych podsystemach, 
FON. /ORT. oznacza więc, że łączy się w nich nauczanie wymowy z pisownią, ORT. / 
FON. - ortografii z wymową, GRAM. /LEK. - gramatyki ze słownictwem itp. Pod in
strukcją, w ramce, eksplicytnie wskazany został zakres ćwiczonych umiejętności, 
przykład pokazuje zaś oczekiwane działania uczących się. Rozwiązania ćwiczeń zo
stały zamieszczone na końcu każdego rozdziału. 

1 Część ćwiczeń opiera się na materiałach zaczerpniętych z podręczników, czasopism lub Interne
tu, inne natomiast to propozycje autorskie.

FON. /ORT. 

Proszę najpierw powtarzać zdania, a następnie wpisać brakujące litery. 

WYMOWA / PISOWNIA SZEREGÓW 
CISZĄCYCH I SZUMIĄCYCH

Przykład:  Co u ciebie? Wszystko w porządku? 

1...... y ma.... t....y złote?
2. Ko.... leżą w ko....u.

Część szósta - to przykładowe zastosowanie wiedzy teoretycznej w praktyce, 
czyli scenariusze jednostek metodycznych. Pokazany w nich został sposób zintegro
wanego nauczania kompetencji lingwistycznych w połączeniu ze zintegrowanym 
nauczaniem sprawności językowych. Scenariusze mogą być wykorzystywane w roz
maitych kontekstach dydaktycznych, w pracy z różnego rodzaju odbiorcami: z gru
pami cudzoziemców, Słowian lub Polaków zza granicy uczących się w Polsce, a tak
że z dziećmi i młodzieżą polskich szkół na obczyźnie, gdzie, z powodu ograniczeń 
czasowych, nauczanie języka powinno być zintegrowane nie tylko wewnętrznie, lecz 
także międzyprzedmiotowo. Ze względu na tematykę zajęć oraz proponowane roz
wiązania dydaktyczne scenariusze te mogą być także przydatne dla nauczycieli pol
skich szkół gimnazjalnych, gdyż pokazuje się w nich, jak, na bazie zintegrowanych 
kompetencji językowych (przygotowanie gramatyczno-ortograficzno-leksykalne),  
efektywnie rozwijać sprawdzane na egzaminach kompetencyjnych umiejętności czy
tania ze zrozumieniem oraz redagowania pracy pisemnej.
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Całość zamyka bibliografia prac obejmująca nie tylko pozycje wykorzystane 
w przygotowaniu niniejszego opracowania, ale także te, które mogą przyczynić się do 
poszerzenia wiedzy i udoskonalenia warsztatu nauczycieli.

Mamy nadzieję, że niniejszy poradnik będzie służył pomocą wszystkim tym, dla 
których nauczanie polszczyzny jest pasją, powołaniem i przyjemnością, oraz 
że stanie się dla nich inspiracją do poszukiwania rozwiązań autorskich.

Ewa Lipińska i Anna Seretny

Chciałybyśmy serdecznie podziękować Recenzentkom naszej książki dr hab. Jolancie 
Tambor, profesor Uniwersytetu Śląskiego oraz dr Lilianie Madelskiej z Uniwersyte
tu Wiedeńskiego. Dzięki ich niezwykłe wnikliwej lekturze i poczynionym uwagom 
możliwe stało się usunięcie z pracy uchybień i nieścisłości.

Ewa Lipińska i Anna Seretny
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I. WPROWADZENIE

1. Język naturalny

Język naturalny to abstrakcyjny system konwencjonalnych i semantycznych 
znaków wytworzonych w sposób naturalny przez człowieka, które pełnią funkcję ko
munikacyjną i poznawczą, zaspokajając potrzeby danej wspólnoty językowej i kultu
rowej. Ów system to

zbiór relacji między elementami całości, które wyznaczają tym elementom miejsce 
w jej obrębie. Tę całość nazywa się strukturą. Jej spoiwem są relacje, odniesienia, 
które sprawiają, że zamiast bezładnej „mgławicy” albo „sterty” słów czy dźwięków 
mamy do czynienia z uporządkowaną całością.

(Nagórko 1998: 13)

System językowy, będąc tworem abstrakcyjnym, nie jest dany bezpośrednio. 
Dlatego też metodą badawczą w językoznawstwie jest modelowanie - na przykład 
opisowe lub - bardziej wyrafinowane - dedukcyjne2. Charakterystyczną cechą mo
delowych ujęć języka opartych na dedukcji jest wyraźne przeciwstawianie zjawisk 
powtarzalnych temu, co jednostkowe i nieregularne. Z takiego podejścia można wy
prowadzić jedną z najprostszych definicji języka:

2 Modele opisowe próbują, na podstawie obserwacji empirycznych, zebrać, czasem także uszere
gować jak największą liczbę cech, dzięki którym możliwe jest odtworzenie opisywanej struktury. 
Modele dedukcyjne natomiast są zbiorem wyjściowych założeń, których trafność jest następnie 
sprawdzana w empirii.
1 A także o ich powstawaniu z mniejszych cząstek zwanych morfemami, tych zaś - z niepodziel
nych elementów, czyli fonemów.

JĘZYK = GRAMATYKA + SŁOWNIK

Zgodnie z nią podstawowymi składnikami języka są słowa, występujące w związ
kach lub samodzielnie, oraz gramatyka - widziana jako zbiór reguł decydujących 
o łączeniu ze sobą tych słów3. Dzięki takiej budowie z ograniczonego (skończonego) 
zbioru elementów systemu można tworzyć nieskończony zbiór wyrażeń, jakimi są 
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zdania, oraz większe komunikaty - wypowiedzenia oraz teksty. Strona znaczeniowa 
języka jest zorganizowana tak, że

treści uogólnione do postaci pewnych kategorii, np. „pojedynczość” - „mnogość” 
albo „teraz” - „przedtem” - „potem”, wyrażane są środkami gramatycznymi (np. 
końcówkami), sensy jednostkowe natomiast określane są pojedynczymi wyrazami, 
a więc leksykalnie.

(Nagórko 199«: 18)

System językowy może być realizowany za pomocą dwóch autonomicznych ko
dów - fonicznego i graficznego. Mowa jest właściwa każdemu człowiekowi, pis
mo natomiast jest osiągnięciem cywilizacyjnym, które umożliwiło komunikowanie 
się ludzi oddalonych od siebie w czasie i przestrzeni. Tworzywem języka mówione
go są dźwięki formowane przez aparat artykulacyjny człowieka i odbierane uchem. 
Tworzywem kodu pisanego zaś są znaki graficzne, powstające w wyniku operacji 
manualno-wzrokowych. Każdy kod ma swój kanał przekazywania informacji, czyli 
środek (medium, nośnik, przekaźnik) łączący nadawcę i odbiorcę komunikatu, który 
„determinuje naturę kodu, implikuje jego substancję, tworzywo” (Zwolski 1982: 78). 
Kod mówiony przekazywany jest kanałem fonicznym, pisany - graficznym, rezul
tatem użycia systemów realizacyjnych są zaś odpowiednio: tekst mówiony lub tekst 
pisany. Autonomiczność kodów nie oznacza jednakże braku wzajemnych relacji: 
obydwa są ze sobą ściśle powiązane i od siebie zależne, dzięki czemu wypowiedzi 
mówione można zapisać, a pisane odczytać.

2. Dydaktyka języka w podejściu komunikacyjnym

Spojrzenie na język jako na narzędzie porozumiewania się (Hymes 1972), dzięki 
któremu ludzie mogą wchodzić w różnego rodzaju interakcje, podejmować działania, 
sprawiło, że dydaktyka języka obcego przebiega obecnie pod znakiem komunikacji. 
Ponieważ do przekazywania sensu znaków językowych, poza znajomością tworzy
wa, potrzebna jest także znajomość pragmatyki językowej, czyli sposobu użycia tych 
znaków, w miejsce nauczania reguł strukturalnych1 pojawiło się nauczanie re
guł użycia. Głównym celem dydaktycznym uczyniono zaś takie opanowanie języ
ka, które umożliwiłoby uczącym się realizację zamierzeń komunikacyjnych w spo
sób adekwatny do kontekstu sytuacyjnego.

1 Bardzo wyraźnie obecnego w metodzie gramatyczno-tłumaczeniowej.

Kompetentny użytkownik języka umie bowiem zdobywać i przekazywać informacje 
w mowie i piśmie w sposób poprawny i odpowiedni w danej sytuacji.

(Komorowska 2002: 9)
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Działania takie umożliwia kompetencja komunikacyjna (KK). W ujęciu Europej
skiego systemu opisu kształcenia językowego5 (2003) obejmuje ona dwa zasadnicze 
komponenty. Są to:

5 Dalej: ESOKJ.
6 Dzięki kompetencjom socjolingwistycznym użytkownik jest w stanie różnicować stopień 
formalności swoich wypowiedzi w zależności od tego, co, do kogo i w jakiej sytuacji mówi. Kom
petencje pragmatyczne to zaś znajomość zasad, według których przekaz językowy jest organi
zowany, stosowany w celu wypełnienia określonej funkcji.

• kompetencje ogólne,
• kompetencje językowe.

Te pierwsze, do których należą, między innymi, wiedza deklaratywna, umiejętności 
praktyczne, uwarunkowania osobowościowe, nie są bezpośrednio związane z języ
kiem. Wpływają jednakże na ogólną sprawność komunikacyjną i trzeba je w związku 
z powyższym traktować jako części składowe KK. Drugi komponent stanowią umie
jętności językowe, czyli:

• kompetencje lingwistyczne,
• kompetencje socjolingwistyczne,
• kompetencje pragmatyczne.

Najbardziej rozbudowaną część językowej kompetencji komunikacyjnej, w uję
ciu ESOKJ, stanowi kompetencja lingwistyczna (KL), czyli znajomość środków języ
kowych i umiejętność poprawnego posługiwania się nimi w aktach komunikacji6. 
Autorzy opracowania wyszli bowiem ze słusznego skądinąd założenia, że nie można 
porozumiewać się z innymi członkami wspólnoty językowej, nie znając kodu przez 
nią wytworzonego.

Kompetencję komunikacyjną tworzą kompetencje: gramatyczna, leksykalna, fo- 
nologiczna oraz ortograficzna. Kompetencja gramatyczna to znajomość zasad rzą
dzących łączeniem środków językowych w ciągi znaczeniowe o ustalonych ramach 
i umiejętność ich użycia, czyli tworzenia wypowiedzeń zgodnie z tymi zasadami. 
Kompetencja leksykalna z kolei umożliwia opisywanie i odwoływanie się do rzeczy
wistości pozajęzykowej, w której dochodzi do aktu komunikacji. Jej przejawem jest 
znajomość i umiejętność posługiwania się słownictwem danego języka. Kompetencje 
fonologiczna i ortograficzna umożliwiają natomiast, odpowiednio, foniczną lub gra
ficzną realizację komunikatu. Ta pierwsza jest rozumiana jako znajomość jednostek 
dźwiękowych języka, także w ciągach, oraz umiejętność ich odbioru i produkowania 
zgodnie z zasadami fonetyki zdaniowej danego języka; druga - jako znajomość oraz 
umiejętność rozpozna wania i stosowania symboli, które składają się na tekst pisany.
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3. Rozwijanie kompetencji lingwistycznych w systemie zintegrowanym

Zmiana celu dydaktycznego w podejściu komunikacyjnym pociągnęła za sobą 
inną niż dotychczas organizację treści nauczania. Obok zbioru reguł gramatycznych 
pojawiły się inwentarze funkcjonalno-pojęciowe7, ukazujące reguły użycia języka 
w komunikacji. Zmieniła się w związku z tym rola leksyki w procesie dydaktycznym: 
realizacja określonych funkcji wymaga bowiem posługiwania się strukturami grama
tycznymi z konkretnym, a nie dowolnym wypełnieniem leksykalnym. Słownictwo 
tworzące treści nauczania w podejściu komunikacyjnym, to przede wszystkim wy
razy często używane (o wysokiej frekwencji) z określonych obszarów tematycznych. 
Stają się one wypełnieniem wprowadzanych na zajęciach struktur gramatycznych, 
których znajomość umożliwia realizację określonych funkcji komunikacyjnych. 
Większy nacisk kładzie się także na rozwijanie kompetencji fonologicznej i ortogra
ficznej, wskazując jednocześnie etap kształcenia, na którym należy poświęcać im 
więcej czasu. Zakłada się, że proces opanowania poprawnej wymowy (zob. Komo
rowska, 2002) powinien zakończyć się przed osiągnięciem przez uczących się pozio
mu zaawansowanego (C). Pisownię natomiast ćwiczy się intensywniej od poziomu 
samodzielności językowej (B).

7 Funkcje grupowane są więc w kategorie (takie, np., jak: udzielanie i zdobywanie informacji, wy
rażanie poglądów własnych, uzyskiwanie informacji o opiniach innych ludzi), które dzielą się dalej 
na subkategorie (np. w udzielaniu i zdobywaniu informacji rozróżnia się: identyfikowanie, rela
cjonowanie, poprawianie). Pojęcia natomiast dzielone są na ogólne i szczegółowe. Te pierwsze 
ujmowane są bardzo szeroko. Są to m.in. przestrzeń, czas, ilość, egzystencja. W ich ramach wyróż
nia się zaś jednostki mniejsze - subkategorie (na przykład w ramach pojęcia egzystencja wyróż
niono: obecność/nieobecność, dostępność/niedostępność). Pojęcia szczegółowe natomiast to np. dom 
i mieszkanie, środowisko, życie codzienne itp.
8 Na jego opanowanie wpływ mają z pewnością uwarunkowania indywidualne uczącego się. Ob
darzeni lepszym słuchem mają mniejsze problemy z imitowaniem głosek i ich kombinacji w języ
ku docelowym.

Zagadnienie zintegrowanego nauczania kompetencji lingwistycznej nie było 
dotąd prezentowane w ujęciu systemowym, mimo że poszczególne jej komponenty 
są ze sobą zespolone zdecydowanie wyraźniej niż sprawności. Nie można przecież 
ani przekazać komunikatu, ani odczytać jego znaczenia bez znajomości zapisu (or
tografia) lub wymowy (fonetyka), treści znaczeniowej wyrazów (leksyka) oraz reguł 
ich łączenia (gramatyka). Brak integracji w nauczaniu podsystemów nie jest rozwią
zaniem błędnym, skutkuje jedynie mniejszą efektywnością.

W procesie opanowywania języka obcego bardzo ważną rolę pełni system fo- 
nologiczny. Jest trudny do opanowania zwłaszcza dla dorosłych8, gdyż z wiekiem 
maleje plastyczność aparatu artykulacyjnego, zmniejsza się także wrażliwość recep
torów słuchowych (zob. Arabski 1996). To sprawia, że użytkownik języka obcego 
z reguły realizuje fonemy tego języka za pomocą głosek języka rodzimego, stosując 
podobne zasady kombinatoryki, akcentacji i frazowania. Włączenie przemyślanego 
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komponentu artykulacyjnego do ćwiczeń gramatycznych, leksykalnych, a przede 
wszystkim ortograficznych przyczynia się do lepszego opanowania umiejętności nie 
tylko rozróżniania i produkowania nieznanych wcześniej dźwięków i wzorów prozo- 
dycznych oraz rozpoznawania i łączenia w całość nowych sekwencji głosek (ESOKJ 
2003: 98), lecz także trudnej dla uczących się relacji głoska - litera (zob. rozdz. II).

Poprawne posługiwanie się językiem pisanym wymaga znajomości ortografii, 
która tylko w pewnej części opiera się na wymowie. Zapis wielu wyrazów jest wy
nikiem historycznych procesów rozwoju języka, przyjęcia określonych konwencji, 
pisownia innych ma zaś swoje uzasadnienie w morfologii. To właśnie zasada morfo
logiczna pozwala na zachowanie tożsamości cząstek wyrazów, mimo że w wymowie, 
na skutek uproszczeń i upodobnień, ulegają one zatarciu. Szczególnie ważne więc 
wydaje się uzupełnianie komponentu gramatycznego ortograficznym, gdyż dzięki 
temu uczący się lepiej poznają, w wymiarze praktycznym, mechanizm alternacji sa
mogłoskowych i spółgłoskowych (zob. rozdz. III).

Poznawanie zasad pisowni często wiąże się z koniecznością wprowadzania no
wych wyrazów w celu ilustracji danego zagadnienia. Jest więc naturalną okazją po
szerzania zasobu słownikowego uczących się. Podsystem leksykalny, będąc otwar
tym zbiorem samodzielnych jednostek znaczących, ma charakter systemowy, o czym 
świadczą relacje formalno-znaczeniowe, łączące ze sobą wyrazy9. Treść pojęciowa 
języka dzieli się bowiem na strefy i pola pojęciowe, którym odpowiadają powiązane 
znaczeniowo grupy wyrazów. Okazją do ukazania uczącym się struktury tych grup 
oraz relacji między ich elementami mogą być leksykalnie kierunkowane ćwiczenia 
ortograficzne. Nauczanie zintegrowane umożliwia także poznawanie formacji słowo
twórczych (zob. rozdz. IV).

9 Zasób leksykalny języka naturalnego jest więc najczęściej ujmowany jako system, a nie inwen
tarz lub suma jednostek (Śliwiński 1990: 35).

Częstą przyczyną zaburzeń aktu komunikacji jest nieznajomość lub niedosta
teczna znajomość słownictwa. Zwrócono na to uwagę dopiero w podejściu komu
nikacyjnym, wcześniej bowiem nauczanie języka koncentrowało się na strukturach 
gramatycznych, marginalizując znaczenie ich wypełnienia leksykalnego. Podjęto 
więc szereg badań, których zadaniem było ustalenie, jakich słów uczący się języka 
obcego powinien się uczyć, w jakiej kolejności i w jaki sposób należy je mu przedsta
wiać, co wspomaga, a co utrudnia proces przyswajania leksyki w języku obcym itp. 
W konsekwencji doszło więc do wprowadzenia nie tyle systematycznego (co mia
ło już miejsce w przeszłości), ile systemowego na uczania leksyki. Zasadą kluczową 
w nauczaniu słownictwa jest wielokrotne powracanie do

znanych tekstów czy nagrań, choćby we fragmentach, by umożliwić uczącym się jak 
najczęstszy kontakt ze znanymi już i „oswojonymi” słowami. Słowa, które poznają na 
lekcji, powinny być zatem kilkakrotnie powtarzane - w różnych układach, formach 
i kontekstach.

(Scrclny, Lipińska 2005: 99)
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Naturalną okazją do tego rodzaju działań, poza rozmaitymi ćwiczeniami leksy
kalnymi, czy też rozwijającymi sprawności, są także wspomniane już ćwiczenia orto
graficzne, a przede wszystkim gramatyczne (zob. rozdz. V).

Nie ulega wątpliwości, że posługiwanie się językiem wymaga opanowania kompe
tencji gramatycznej, czyli umiejętności budowania wypowiedzeń zgodnie z regułami 
określającymi sposoby łączenia środków językowych w ciągi znaczące. Gramatyka 
zawsze zajmowała ważne miejsce w dydaktyce języka obcego. Nie zwracano jednakże 
dostatecznej uwagi na konieczność jej integrowania z innymi podsystemami języka, 
przyznając jej centralne, uprzywilejowane miejsce. Ukazanie wzajemnych powiązań 
między gramatyką a innymi komponentami kompetencji językowej pozwoli uczą
cym się lepiej poznać system, uczących zaś zachęci do odpowiednio ukierunkowa
nego doboru materiału językowego. Na niższych poziomach rozwijanie kompetencji 
gramatycznej należy wyraźnie łączyć z komponentem fonologiczno-ortograficznym 
(zob. rozdz. III), na wyższych ćwiczenia gramatyczne trzeba kierunkować leksykal
nie (zob. rozdz. V).

Kompetencja lingwistyczna jest konstruktem wielowymiarowym, o wy
raźnie zespolonych częściach składowych. Jej rozwijanie wymaga więc podejścia 
zintegrowanego, ukazującego w sposób pragmatyczny powiązania oraz zależności 
między jej komponentami. Takie rozwiązanie może przełożyć się na lepsze opano
wanie języka, które otworzy przed uczącymi się możliwość podejmowania bardziej 
złożonych działań komunikacyjnych.

Propozycje ćwiczeń przedstawione w kolejnych rozdziałach przeznaczone są 
dla uczących się na poziomie samodzielności (BI i B2), gdyż wówczas możliwa jest 
pełna integracja nauczania podsystemów, wszystkie mają bowiem podobną wagę. 
Dla początkujących bowiem fonetyka jest zdecydowanie ważniejsza niż ortografia, 
a w przypadku języka fleksyjnego, jakim jest polski - gramatyka góruje nad leksyką. 
Z kolei z zaawansowanymi nie ćwiczy się już wymowy, większego znaczenia nabiera 
natomiast opanowanie poprawnego zapisu. Intensywniej niż nad gramatyką pracuje 
się także nad leksyką10 (zob. Programy nauczania języka polskiego jako obcego. Pozio
my Al - C2, Kraków 2011).

Na poziomie C bardzo dużo czasu poświęca się słowotwórstwu. Jest ono co prawda częścią 
komponentu gramatycznego, lecz ze względu na zdecydowanie mniejszą regularność formacji sło
wotwórczych wiąże się z koniecznością opanowania przez uczących się wielu nowych wyrazów.

Zintegrowane nauczanie podsystemów języka pozwoli więc uczącym się pełniej 
rozwinąć kompetencję lingwistyczną, bez której osiągnięcie całkowitej biegłości ję
zykowej nie jest możliwe.
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II. INTEGRACJA NAUCZANIA WYMOWY I PISOWNI

1. Wymowa i pisownia w dydaktyce języka obcego

W podejściu komunikacyjnym bardzo ważną rolę odgrywa opanowywanie za
równo wymowy, jak i pisowni. O ile bowiem drobne błędy, które popełniają nawet ro
dzimi użytkownicy języka, nie zakłócają porozumienia między odbiorcą a nadawcą, 
to ich nagromadzenie może nawet uniemożliwić komunikację. Czynnikami utrud
niającymi odbiór komunikatu na płaszczyźnie słuchowo-ustnej są: silny (lub bardzo 
silny) obcy akcent, nieprawidłowa artykulacja niektórych (lub większości) głosek 
oraz wadliwa intonacja, natomiast na płaszczyźnie wzrokowo-manualnej: niezgodny 
z polską normą zapis, a także liczne (lub bardzo liczne) błędy ortograficzne, które 
sprawiają, że zrozumienie wypowiedzi staje się możliwe dopiero po głośnym odczy
taniu tekstu1.

1 Zob. np. Przewodnik dla autorów zadań..., (2004: 181, 191).
2 O pełnej znajomości słowa mówimy, gdy forma wyrazu (foniczna i graficzna) oraz niesiony 
przez nią system odniesień do rzeczywistości pozajęzykowej zespala się w umyśle uczącego w jed
ną całość.

Ćwiczenia fonetyczne stanowią zazwyczaj część zajęć poświęconych rozwijaniu 
sprawności mówienia, ortograficzne zaś są włączane w proces rozwijania sprawności 
pisania. Nie sprzyja to utrwalaniu prawidłowych relacji między głoskami a literami 
ani między ich kombinacjami a znaczeniem. Skutkuje to niepełną znajomością słowa1 2.

Rozwiązaniem bardziej efektywnym jest zintegrowane nauczanie wymowy i pisow
ni. Taki system może pomóc w szczególności osobom znającym język ze słuchu oraz 
tym cudzoziemcom, których system fonetyczny języka wyjściowego jest bardzo odle
gły od systemu fonetycznego języka polskiego, np. w przypadku mówiących językami 
azjatyckimi, arabskimi czy afrykańskimi. Ci pierwsi, do których zazwyczaj należą osoby 
pochodzenia polskiego, często muszą się uczyć kodu graficznego od podstaw, choć po
trafią bez problemu porozumiewać się z otoczeniem drogą ustno-słuchową. Błędne jest 
jednakże założenie, że ich kompetencja fonologiczna nie wymaga doskonalenia. Wy
mowa uczących się, którzy znają język z domu, bywa poprawna jedynie pozornie. Poja
wiają się u nich bowiem błędy w wymowie, między innymi w przypadku głosek: ę, en, 
em, ą, on, om oraz szeregów ciszących i szumiących, a także w akcentowaniu i intonacji, 
co bywa spowodowane wpływem języka kraju osiedlenia. Integracja nauczania popraw
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nego zapisu z ćwiczeniami fonetycznymi pomaga im z jednej strony zobaczyć, jak zapi
suje się słowa, których brzmienie znają, z drugiej zaś - pozwala bardziej efektywnie pra
cować nad niedoskonałościami wymowy. W przypadku obcokrajowców wspomaganie 
ćwiczeń w wymowie ćwiczeniami ortograficznymi przyczynia się do wzrostu świado
mości istnienia w języku polskim nie zawsze słyszanych przez nich różnic między głos
kami, które znajdują odzwierciedlenie w widzianym i łatwiej rozpoznawalnym zapisie.

Należy pamiętać, że opanowanie poprawnej wymowy powinno wyprzedzać opa
nowanie zapisu, w myśl zasady „od języka mówionego do pisanego”.

/ \
I I
i Uczący się najpierw powinien dane słowo usłyszeć, następnie je i 
[ wyartykułować, potem zobaczyć, jak jest zapisane, odczytać, [ 
[ a na końcu odwzorować bądź zapisać samodzielnie. j

z

2. Techniki rozwijające słuch fonematyczny i ich korelacja z technikami 
nauczania pisowni

Techniki nauczania wymowy dzielą się na dwie grupy:
• techniki rozwijające słuch fonematyczny, opierające się na słuchaniu 

asemantycznym3, czyli elementarnym, koncentrującym się na poszcze
gólnych dźwiękach i ich kombinacjach, a nie na niesionym przez nie 
znaczeniu;

1 Słuchanie (¡semantyczne - to słuchanie ukierunkowane na brzmieniową warstwę języka.

■ techniki artykulacyjne, dzięki którym uczący się mają opanować prawid
łową wymowę.

Zadaniem technik rozwijających słuch fonematyczny jest doprowadzenie do 
tego, by uczący się usłyszał różnicę między dźwiękami. Nie dostrzegając jej, nie bę
dzie bowiem w stanie prawidłowo ich wymówić.

Brak wzorców słuchowych głosek lub brak ich stabilizacji uniemożliwia dokona
nie analizy słuchowej wyrazu i wyodrębnienie z wyrazu elementów, które następnie 
trzeba zapisać.

(Balcjko, za Balkowską 2004: 254)

Większość technik rozwijających słuch fonematyczny (zob. Seretny, Lipińska 2005; 
Komorowska 2002; Gajos 2010; Madelska 2010) opiera się na parach minimalnych, 
czyli dwuwyrazowych zestawach różniących się jednym dźwiękiem. Na potrzeby in
tegracji kompetencji fonologicznej i ortograficznej najbardziej przydatne są techniki 
„takie same czy różne” oraz „numeru”. 1
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Dobór materiału leksykalnego do ćwiczeń w wymowie skorelowanego z ćwicze
niami ortograficznymi powinien wypływać z analizy zróżnicowanych potrzeb uczą
cych się (może to być, na przykład, wymowa i zapis szeregów ciszących i szumiących)4.

4 Zob. m.in. J. Tambor, 2010; M. Magajewska, 2008; M. Wtorkowska, 2011.
s Tworzy je około 5 tysięcy najczęściej używanych wyrazów. Zob. H. Zgółkowa (2008).
6 Zob. np. www.wymowapolska.pl

Ze względu na dość bogaty zasób słownictwa osób polskiego pochodzenia nie 
podlega on tak ścisłym ograniczeniom, jak w przypadku cudzoziemców. Wprowa
dzenie zapisu wywołuje bowiem często pytania o znaczenia wyrazów pojawiających 
się w ćwiczeniu ze względu na ich „walory fonetyczne”. Wyjaśnianie ich osobom słabo 
znającym język może niepotrzebnie zakłócić tok lekcji. Nie jest także zasadne z meto
dycznego punktu widzenia, ponieważ wyrazy te często nie należą do tzw. słownictwa 
podstawowego5, nie tworzą także żadnego spójnego kręgu tematycznego. Dla obco
krajowców należy więc konstruować pary minimalne w ten sposób, by przynajmniej 
jedno słowo było im znane. W ten sposób rośnie ich wrażliwość językowa, ponieważ 
uświadamiają sobie, że są wyrazy, które brzmią podobnie, a mają różne znaczenie6.

2.1. Takie same czy różne
W ćwiczeniach opartych na technice „takie same czy różne” zadaniem uczących 

się jest określenie, czy usłyszeli ten sam wyraz dwa razy - TS (taki sam), czy też usły
szeli dwa zupełnie inne wyrazy - R (różne).

FON./ORT. 1 

Proszę wysłuchać par wyrazów, zaznaczyć TS (jeśli były takie same) lub R (jeśli były różne).
Proszę następnie uzupełnić brakujące litery i odczytać pary wyrazów.

WYMOWA / PISOWNIA SZEREGÓW 
CISZĄCYCH I SZUMIĄCYCH

Przykład: TS - R Przykład: pro. ..ę - pro... .ę 
proszę - prosię

l.TS- R i...... y ....y

2. TS - R 2. ...apki ...apki

3. TS - R 3. wie... wie...

4. TS - R 4. pła.... pła....

5. TS - R 5. ko... ko....

6. TS - R 6. ...czekać ...ciekać
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Integrację z komponentem ortograficznym należy wprowadzić na etapie korekty, 
czyli wtedy, gdy uczący się sprawdzają, czy właściwie zidentyfikowali dźwięki (za
znaczyli prawidłowe rozwiązania). Wówczas mogą otrzymać zapis wykorzystanych 
w ćwiczeniu par minimalnych, który mają sami uzupełnić odpowiednimi literami.

Ćwiczenia tego typu warto połączyć także z technikami artykulacyjnymi. Może 
to być imitacja lub samodzielne odczytywanie tekstu przez uczących się.

2.2. Dopasowywanie wyrazu usłyszanego do napisanego
Tej technice z założenia towarzyszy zapis, który następnie można wykorzystać do 

ćwiczeń ortograficznych.
Nauczyciel czyta jeden z członów poszczególnych par minimalnych, a zadaniem 

uczących się jest zaznaczenie tego wyrazu, który usłyszeli. Uczący się, po wskaza
niu wyrazów, otrzymują ponownie tekst ćwiczenia, tym razem z lukami, i wówczas 
uzupełniają brakujące litery w słowach czytanych przez nauczyciela. Potem sami je 
odczytują, korelując zapis z wymową.

FObUORT. 2 

Proszę wpisać brakujące litery, a potem przeczytać głośno pary wyrazów.

WYMOWA / PISOWNIA SZEREGÓW 
CISZĄCYCH I SZUMIĄCYCH

Przykład: wiesz - wieś

1. bu...a - bu...a 6..... ółtko - ....ółko

2. ...yna - ...ina 7..... oło - ....ało

3. w ...ymie - w ...mie 8...... as - ....asto

4. ko... - ko...! 9. mie... - mie...
5. pła...! - pła...! 10...... eszę się - ....eszę się

3. Techniki artykulacyjne i ich korelacja z technikami nauczania pisowni
Rozwijanie słuchu fonematycznego należy łączyć z kształceniem prawidłowych 

wzorców kinestetyczno-ruchowych artykulacji. Samo uświadamianie uczącym się 
błędów w wymowie nie jest wystarczające (zob. Balkowska 2004: 253), dlatego też 
równolegle ze słuchaniem asemantycznym trzeba wprowadzać ćwiczenia artykula- 
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cyjne. Włączenie do nich komponentu ortograficznego sprzyja wzmocnieniu połą
czenia na linii: forma foniczna - forma graficzna.

3.1. Imitacja
Imitacja - to powtarzanie za modelem, którym może być zarówno nauczyciel, 

jak i nagranie z taśmy, materiał wideo itp. Na niższych poziomach uczniowie mogą 
wymawiać pojedyncze wyrazy, na poziomie samodzielności (BI, B2) zasadniczym 
materiałem do ćwiczeń fonetycznych powinny być całe wyrażenia czy zdania, na 
których, poza wymową poszczególnych kombinacji głosek oraz akcentu wyrazowe
go, należy ćwiczyć także intonację.

Dobór materiału do zadań imitacyjnych zależy od potrzeb grupy i/lub poszcze
gólnych studentów, ponieważ inne problemy z rozróżnianiem i artykulacją dźwię
ków mają Anglicy, inne Włosi, a jeszcze inne Azjaci (zob. Tambor 2010).

Tej technice powinno towarzyszyć ćwiczenie poprawnego zapisu: po zakończe
niu powtarzania wypowiedzi zadaniem uczących się może być wpisanie liter w pozo
stawione luki (3a) lub uzupełnienie brakujących słów (3b).

FON. / ORT. 3a

Proszę najpierw powtarzać zdania, a następnie wpisać brakujące litery.

WYMOWA / PISOWNIA SZEREGÓW 
CISZĄCYCH I SZUMIĄCYCH

Przykład: Co u ciebie? Wszystko w porządku?

1...... y ma.... t....y złote?
2. Ko..... leżą w ko. ...u.
3. ...eść! Jak ...ię ma...?
4. Kiedy ...u...a, ...o...a ...ucha.
5......... otka zęby......... erzy.
6. Ta ... .apka w ... .apki j est... .asna.
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FON. / ORT. 3b

Proszę najpierw powtarzać zdania, a następnie wpisać brakujące wyrazy.

WYMOWA / PISOWNIA SZEREGÓW 
CISZĄCYCH I SZUMIĄCYCH

Przykład: Co u ciebie? Wszystko w porządku?

1 .................. masz.......................złote?
2 ............... leżą w.............................
3 .................. ! Jak się...................... ?
4. Kiedy..................... , szosa.........................
5................... zęby..............................
6. Ta...................... w.............................. jest............................

3.2. Tłumaczenie
Jest to technika, którą poleca się przede wszystkim w grupach jednojęzycznych 

na końcowym etapie nauki na poziomie B2. Polega ona na dobieraniu takich zdań do 
tłumaczenia, aby w rezultacie otrzymać w języku polskim tekst pełen fonetycznych 
pułapek.

Technika ta może być realizowana w dwojaki sposób:

• nauczyciel czyta zdanie w języku obcym, jeden uczący się tłumaczy je (ustnie), 
a drugi zapisuje je na tablicy, po czym następuje wspólna analiza zapisu i wymowy;

• nauczyciel czyta zdanie w języku obcym, wszyscy tłumaczą (pisemnie), wyznaczona 
osoba odczytuje na głos, nauczyciel zapisuje poprawną wersję na tablicy, po czym 
następuje wspólna analiza zapisu i wymowy.

Zaletą pierwszego rozwiązania jest to, że osobą dyktującą wersję docelową nie jest 
nauczyciel, a uczący się, stąd jego wymowa musi być szczególnie staranna, by piszący 
koledzy mogli prawidłowo wykonać zadanie.
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FON. / ORT. 4a 

Proszę przetłumaczyć na język polski poniższe zdania, zapisać je, a następnie odczytać.

WYMOWA / PISOWNIA SZEREGÓW 
CISZĄCYCH I SZUMIĄCYCH

Przykład: Air pollution is very dangerous.
Zanieczyszczenie powietrza jest bardzo niebezpieczne.

1. Do you know where is this village?
2. Hi, Czesiek. Do you comb your hair often?
3. George does not believe that on the tower there is a nest of hedgehogs and bats.

FON. / ORT. 4b

Proszę przetłumaczyć na język polski poniższe zdania, zapisać je, a następnie odczytać.

WYMOWA GŁOSKI fr]

PISOWNIA -H / -CH

Przykład: Hubert ascolta interessato le storie difantasmi. 
Hubert chętnie słucha historii o duchach.

1. II fratello di Henryk e un omeopata, mentre sua sorella e chirurga.
2. Helena coltiva giacinti e vende criceti.
3. Scendendo le scale ascoltava una canzone che parlava di draghi cinesi.

4. Techniki rozwijające poprawność zapisu i ich korelacja z wymową

Nauczanie pisowni opiera się na percepcji wizualnej i audialnej. W pierwszym 
przypadku rzecz dotyczy głównie przepisywania, a w drugim - pisania ze słu
chu, pod dyktando.

W procesie pisania ze słuchu usłyszane słowa uczeń musi rozłożyć najpierw na 
dźwięki i każdemu z nich przyporządkować odpowiedni znak graficzny, a następnie 
zapisać je.

(Polański 1987: 59)

25



Rozdziału

Technika ta w pełni współgra z opanowywaniem poprawnej wymowy, szczegól
nie w przypadkach, kiedy uczący się nie tylko słyszy dyktowany tekst i zapisuje go, 
ale gdy ten proces jest zakończony głośnym jego odczytaniem.

Opanowanie umiejętności poprawnego zapisu na drodze przepisywania jest 
częściej kojarzone z gramatyką niż z ortografią, dlatego zagadnienie to zostanie omó
wione w następnym rozdziale.

4.1. Dyktanda
Podstawową techniką nauczania pisania ze słuchu są dyktanda. Odgrywają one 

ważną rolę w przyswajaniu zasad poprawnej pisowni w każdym języku, pod warun
kiem jednak, że są dobrze przygotowane (odpowiednio dobrane do sytuacji, pozio
mu i profilu uczących się) i poprawnie przeprowadzane.

Głównym zadaniem dyktand (zob. Seretny, Lipińska 2005: 64-73; Krzyżyk 2007) 
jest mobilizowanie uczącego się, aktywizowanie jego uwagi, wiedzy i umiejętności, 
wyrabianie lepszej pamięci i koncentracji.

W nauczaniu zintegrowanym zastosowanie znajdują przede wszystkim dyktanda:
• częściowe,
• ciągłe,
• pisanie z pamięci (autodyktando),
• sporządzanie transkryptu.

4.1.1. Dyktando częściowe

Dyktanda częściowe polegają na uzupełnianiu zdań lub tekstów literami (la) lub 
wyrazami (lb), które są podane albo nie. W obydwu przypadkach nauczyciel po
winien czytać/dyktować uczącym się tekst lub jego fragmenty. Stanowi to dla nich 
pomoc i unaocznia im różnice (lub podobieństwa) w wymowie i pisowni.
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ORT./FON, la

Słuchając czytanych/dyktowanych zdań, proszę wybrać odpowiednie litery sz, rz lub ź, 
wstawić je w puste miejsca, a potem przeczytać głośno zdania.

WYMOWA / PISOWNIA SPÓŁGŁOSEK 
DŹWIĘCZNYCH I BEZDŹWIĘCZNYCH

Przykład: Pan Trzciński ma wyższe wykształcenie.

1. Dziecko k... .yczało, bo p... .czoła ukąsiła je w twa......
2. Na.... kucha.... jest bardzo powa....ny, ale up....ejmy.
3. Je....y wyjechał w długą podró...., żeby ....ukać p....ygód.
4. Bie....e.... na pla....ę du....y ko....ykczy ....arą torbę?
5. Mój p....yjaciel, G....esiek, jest ...,czuplej....y od Bartka, ale wa....y więcej ni.... ja.
6. K....y....tof p....yniósł p....enny chleb i ja....yny, a Bła....ej dro....dże i je....yny.

ORT. / FON. Ib  

Proszę wypełnić luki, jak pokazano w przykładzie, a następnie przeczytać głośno cały tekst.

WYMOWA / PISOWNIA SPÓŁGŁOSEK 
DŹWIĘCZNYCH I BEZDŹWIĘCZNYCH

Przeglądaliśmy kartę ...deserów...0 i zastanawialiśmy się, co wybrać? ........................ 1

7 Należy pamiętać, że większość pojawiających się w nich słów ma bardzo małą irekwencję, a co 
za tym idzie - ograniczoną nośność komunikacyjną.

kawę czy ............................... 2 herbatę? A może sok ....................................’? A do tego
............................... 4, szarlotkę czy sernik? Nie, to za dużo kalorii. Zdecydujemy się na 
.............................5 z konfiturą,.................................. 6 i wodę mineralną.

4.1.2. Dyktando ciągłe

Technika ta polega na zapisie tekstu czytanego lub dyktowanego przez nauczycie
la (odtwarzanego z CD). Może to być tekst znany uczącym się, jedno- lub wielokrot
nie przeczytany, a nawet omówiony, np. z podręcznika (2a), lub tekst całkiem nowy 
(2b). Studentom polonijnym można zaproponować pisanie pod dyktando rymowa
nek, wyliczanek, lingwołamków7, w których nagromadzone są trudne pod względem 
fonetycznym i ortograficznym wyrazy (2c).
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ORT. / FON. 2a 

Proszę zapisać dyktowany tekst, a potem przeczytać go głośno.

WYMOWA [ż] / [ś] 
PISOWNIA -RZ / -Ż / -SZ

Przeziębienie czy grypa?
Nie każda jesienna infekcja jest grypą. Grypa ma zazwyczaj ciężki przebieg, choruje na 
nią jednocześnie wielu ludzi, media podają informacje o epidemii lub zwiększonej liczbie 
zachorowań. Jeśli służby epidemiologiczne kraju nie ogłosiły jeszcze zagrożenia grypą, 
infekcja, którą złapaliśmy, jest najpewniej banalnym przeziębieniem.

(Lipińska 2003a: 215)

ORT./FON. 2b 

Proszę zapisać dyktowany tekst, a potem przeczytać go głośno.

WYMOWA GŁOSEK (9] / Ję]
PISOWNIA -Ę / -Ą

Skóra opakowaniem człowieka
Zajmuje powierzchnię 2 m2 i waży około 3-5 kg. Doskonale chroni cały organizm, pokrywając 
wszystkie jego zagłębienia i zakamarki. Rozciąga się podczas naszego ruchu i w razie potrzeby 
kurczy, wracając do poprzedniego kształtu. Chroni nas także przed bakteriami i wirusami. 
Dzięki temu mogą one przedostawać się do organów wewnętrznych, np. wątroby, żołądka 
czy jelit tylko poprzez jamę nosową lub gardłową. Przepuszcza je jednak, jeśli jest otarta lub 
przecięta. Ale nawet wtedy potrafi sama się regenerować.

Proszę zapisać dyktowany tekst, a potem przeczytać go głośno.

WYMOWA / PISOWNIA
ZBITEK SPÓŁGŁOSKOWYCH

1. Czy Czesi się cieszą, że czasem trzeba policzyć do trzech?
2. Niech pani jedzie na Pomorze. Jak Pomorze nie pomoże, to pomoże może morze.
3. Jeśliś się nas nie przestraszył, idź przed siebie ścieżką na sam szczyt.

„Angora” (na podst. „Gazety Wyborczej”), 8 VI 2008 r.

ORT. / FON. 2c
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ORT. / FON. 2c (cd.)

4. Dżokej drzemie w dżungli na drzewie.
5. Łukasz strzeże skrzypiec mistrza.
6. Dbajże o język i mów poprawnie, ładnie, wyraźnie oraz dokładnie, 

bo kto nie ćwiczy często języka, ten się w mówieniu potem potyka. 
Wymawiaj słowa bardzo starannie, nawet gdy zmywasz lub siedzisz w wannie, 
a że nasz język bywa ciekawy, czeka cię przy tym mnóstwo zabawy8.

8 Ostatni przykład jest zmodyfikowaną wersją wiersza M. Strzałkowskiej (http://www.biblioteka. 
kuznia.edu.pl).

4.1.3. Coraz dłuższe zdania
Zapisywanie zdań coraz dłuższych, tzn. liczących coraz więcej wyrazów, jest od

mianą dyktanda ciągłego. Różnica polega na sposobie dyktowania (całymi zdaniami, 
a nie segmentami).

ORT. / FON. 3

Proszę zapisać dyktowane zdania. Proszę przeczytać je głośno.

WYMOWA / PISOWNIA SPÓŁGŁOSEK
MIĘKKICH I TWARDYCH

0. Sos śliwkowy
1. Śliwki umyć i namoczyć.
2. Po usunięciu pestek rozgotować je w wodzie.
3. Śliwki zemleć w maszynce, przetrzeć przez sitko, rozprowadzić bulionem.
4. Sos powinien mieć konsystencję rzadkiej śmietany.
5. Dodać pieprz oraz czosnek roztarty z solą. Zagotować.
6. Podawać do pieczonego drobiu i szaszłyków.

(Lipińska 2009: 159)

4.1.4. Pisanie z pamięci
Ćwiczenie w pisaniu z pamięci jest formą pośrednią między przepisywaniem 

a pisaniem ze słuchu. Polega na obserwowaniu i zapamiętywaniu graficznego 
obrazu wyrazów i zapisaniu ich z pamięci. Ta forma dyktanda występuje w dwóch 
odmianach:

• pisanie w klasie - zapisywanie tekstu czytanego przez nauczyciela,
• pisanie samodzielne (w domu) - zapisywanie tekstu pod własne dyktando.
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W obydwu przypadkach piszący przez chwilę widzą tekst. Pierwszy rodzaj (4a), 
tzn. pisanie w klasie, ma za zdanie uwypuklić miejsca trudne. Nauczyciel powinien 
na nie zwrócić uwagę piszącym. Rodzaj drugi (4b), autodyktando, powinni stosować 
ci uczący się, którzy mają szczególne trudności z opanowaniem ortografii.

Tekst stanowiący podstawę dyktanda powinien być krótki i dość prosty, pisany 
prozą lub rymowany. Może być już znany, aby treść nie rozpraszała uwagi piszących. 
Po wykonaniu zadania uczący się sami sprawdzają zgodność zapisu z tekstem orygi
nalnym widocznym na tablicy lub na ekranie, a następnie czytają go głośno.

ORT./KON. 4a

Proszę zapisać widziany i słyszany tekst.

WYMOWA GŁOSKI [X]
PISOWNIA -H / -CH

Michał mieszka w wieżowcu, a Hania w małym domku z garażem. Przed domkiem Hani 
jest ogródek z kwiatami i drzewami owocowymi. Przed wieżowcem Michała znajduje 
się plac zabaw z huśtawkami i piaskownicą. Dzieci jeżdżą tam na hulajnogach, rowerach 
i deskorolkach.

(http://dzieciaki.topworld.org/test/t_00.htm)

ORT./FON. 4b 

Proszę czytać głośno tekst krótkimi fragmentami i zapisać je, nie zaglądając do oryginału. 
Potem proszę sprawdzić poprawność zapisu i przeczytać tekst jeszcze raz.

INTONACJA
INTERPUNKCJA

W mojej grupie jest kilka osób o podobnych zainteresowaniach, ale wakacje mógłbym 
spędzić tylko z Adamem, bo ja też nie lubię wyjeżdżać z miasta. Tu zawsze dzieje się coś 
ciekawego! Obydwaj bardzo lubimy chodzić do kawiarni i słuchać jazzu, a w naszym mieście 
co rok w lipcu odbywa się festiwal jazzowy, więc nie opuścilibyśmy żadnego koncertu. 
Adam i ja lubimy spotkania z przyjaciółmi i rozmowy o polityce, a więc po koncertach 
mielibyśmy co robić. W deszczowe dni moglibyśmy oglądać w telewizji mecze koszykówki 
i hokejowe lub czytać, w dni słoneczne - chodzić na basen, a po południu zaglądać do 
sklepów z płytami. Bez względu na pogodę można uprawiać jogging i spacerować z psami. 
Mam nadzieję, że nasze psy też się zaprzyjaźnią.

(Lipińska 2003a: 180)

Technika przepisywania jest bardziej odpowiednia dla osób o percepcji wizual
nej, a dyktanda - dla osób o percepcji audialnej. Pisanie z pamięci (autodyktando) 
stanowi połączenie obydwu typów modalności.
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4.1.5. Sporządzanie transkryptu

Technika ta jest szczególnie pomocna w pracy poza Polską, gdzie nauczyciel - 
jego głos, intonacja, akcent i wymowa - staje się czasem jedynym wzorcem dla ucz
niów. Wskazane jest więc korzystanie z nagranych tekstów (mogą to być też piosenki 
lub wiersze).

ORT. / FON. 5a

Proszę sporządzić całościowy transkrypt wysłuchanego tekstu piosenki, a następnie 
spróbować zaśpiewać refren z piosenkarką.

WYMOWA / PISOWNIA SZEREGÓW
CISZĄCYCH I SZUMIĄCYCH

To co dobre - Kasia Kowalska

Zamknięta w sobie szukasz ucieczki
Boisz się wyjść, boisz się chcieć
Wiem, jak jest trudno strach przezwyciężyć
Na przekór życiu nadawać mu sens

Refren:
Wszystkim nam brakuje szczęścia
Masz to, na co godzisz się
Każda droga jest łatwiejsza
Gdy widzisz to, co dobre jest

Mam dużo sił, lecz ufać nie będę
Choć dobry los dał, co chciałam mieć
Kiedyś dla ciebie byłam diamentem 
Zmienił mnie czas, zmieniły mnie łzy (...)

(Fragm. http://www.teksty.org/Kasia_Kowalska.To_co_dobre)

Sporządzanie transkryptu polega na tym, że uczący się odsłuchują nagrany tekst 
wielokrotnie i albo spisują cały tekst (5a), albo uzupełniają jego brakujące fragmenty 
(5b). W ten sposób przyswajają sobie drogą słuchową poprawną wymowę oraz in
tonację i zapamiętują całe sekwencje tekstu. Takie zadanie mogą wykonywać samo
dzielnie także w domu.

Do ćwiczeń tego typu można również wykorzystywać teksty lub ich fragmenty 
z podręczników kursowych z nagraniami na CD, jak w przypadku tekstu 5b. Zaletą 
tak przygotowanego zadania jest pozostawienie wyrazów trudniejszych, mogących 
sprawić kłopoty w rozumieniu bądź zapisie, znaków interpunkcyjnych oraz wyzna
czenie miejsc, w które należy wpisać brakujące słowa.
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ORT. / FON. 5b   

Proszę sporządzić częściowy transkrypt wysłuchanego tekstu, a następnie odczytać go, 
zwracając uwagę na poprawną intonację.

INTONACJA
WSZYSTKIE ZASADY PISOWNI

Taniec
Czym właściwie jest taniec? To przede.....................................  lub........................ powiązany
rytmicznie z .................................  im ............................. Tańcem ..........................................
....................................................................................... , ale też ból i .........................., a nawet 
uniesienia religijne. Taniec............................................................................................................ ,
jest „jakiś”, np. kultowy, ..................................... artystyczny. Taniec kultowy - to taniec
religijny,..............................   Taniec artystyczny - ...................................
.................................... Często. nazywamy go ............................................. i ............................ 
 , z twórczością 
  Przez taniec   rozumiemy to, co tańczy 
się na dancingach, ............................. i ................................. Taniec jest ..............................
........................................................ wypoczynkiem......................................................................., 
poprawia nastrój, ułatwia życie towarzyskie, ................................. . .......................................

(Lipińska 2003a: 175)

5. Podsumowanie

Zintegrowane nauczanie obydwu podsystemów języka - wymowy i ortogra
fii - jest konieczne zwłaszcza w przypadku osób, które mają trudne do wyplenienia 
nawyki, gdyż nauczyły się języka ze słuchu (w domu lub w pracy), i/lub nie miały 
dobrych wzorców (np. ich nauczyciele nie mówili czystą polszczyzną lub nie dość 
mocno nalegali na poprawną wymowę i/lub zapis w wypowiedziach uczących się). 
Pomoże im ono prawidłowo wymawiać wyrazy, tworząc jednocześnie w ich pamięci 
ściślejsze powiązanie między formą foniczną i graficzną. U cudzoziemców natomiast 
wypracowanie poprawnej wymowy, opartej na już opanowanym zapisie, powinno 
zmniejszyć strach przed mówieniem po polsku (fear for performance), spowodowany 
obawą przed śmiesznością (zob. Komorowska 2002: 110- 111).

Powyższe względy przemawiają więc za tym, by poważnie potraktować zarówno 
rozwijanie kompetencji fonologicznej, jak i ortograficznej, włączając je do programu 
nauczania. Działania dydaktyczne służące temu celowi nie zabierają dużo czasu, przy
noszą jednak pożądane skutki tylko wówczas, gdy prowadzi się je konsekwentnie.

Należy także pamiętać, że marginalizowanie rangi poprawności ortograficznej 
jest niewłaściwą strategią dydaktyczną, chociażby ze względu na fakt, że większość 
testów sprawdzających stopień opanowania języka to egzaminy pisemne. Nieznajo
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mość ortografii może przełożyć się na niższą ocenę niż oczekiwana i możliwa do 
osiągnięcia, podobnie jak niepoprawna wymowa niekorzystnie wpływa na wyniki 
egzaminów ustnych.

Z X
I i
i Sprzężenie nauczania wymowy i poprawnego zapisu przyczynia się ■ 
i do wykształcenia się w pamięci uczących się silniejszych i trwalszych i 
; powiązań między formami a treścią znaków, co w konsekwencji powinno ] 
[ usprawnić posługiwanie się językiem docelowym. [
X z
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Klucz do ćwiczeń

FON. / ORT. 1

Przykład: TS - R Przykład: pro... ę - pro....ę
proszę - prosię

l.TS-R 1.trzy trzy
2. TS - R 2. czapki ciapki
3. TS - R 3. wiesz wieś
4. TS - R 4. płacz płać
5. TS - R 5. kosz kosz
6. TS - R 6. szczekać ściekać

FON. / ORT. 2

Przykład: wiesz - wieś

1. burza - buzia 6. żółtko - ziółko
2. szyna - sina 7. czoło - ciało
3. w Rzymie - w zimie 8. czas - ciasto
4. kosz! - koś! 9. miecz - mieć
5. płacz! - płać! 10. czeszę się - cieszę się

FON. / ORT. 3a

Przykład: Co u ciebie? Wszystko w porządku?

1. Czy masz trzy złote?
2. Kości leżą w koszu.
3. Cześć! Jak się masz?

4. Kiedy susza, szosa sucha.
5. Szczotka zęby szczerzy.
6. Ta czapka w ciapki jest ciasna.

FON. / ORT. 4a

Przykład: Air pollution is very dangerous.
Zanieczyszczenie powietrza jest bardzo niebezpieczne.

1. Czy wiesz, gdzie jest ta wieś?
2. Cześć, Czesiek. Czy często się czeszesz?
3. Jerzy nie wierzy, że na wieży jest gniazdo jeży i nietoperzy.

FON. / ORT. 4b

Przykład: Hubert ascolta interessato le storie difantasmi.
Hubert chętnie słucha historii o duchach.

1. Brat Henryka jest homeopatą, a jego siostra jest chirurgiem.
2. Helena hoduje hiacynty i handluje choinkami.
3. Schodząc po schodach, słuchał piosenki o chińskich smokach.
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ORT./FON. la

Przykład: Pan Trzcińskima wyższe wykształcenie.

1. Dziecko krzyczało, bo pszczoła ukąsiła je w twarz.
2. Nasz kucharz, jest bardzo poważny, ale uprzejmy.
3. Jerzy wyjechał w długą podróż, żeby szukać przygód.
4. Bierzesz na plażę duży koszyk czy szarą torbę?
5. Mój przyjaciel, Grzesiek, jest szczuplejszy od Bartka, ale waży więcej niż ja.
6. Krzysztof przyniósł pszenny chleb i jarzyny, a Błażej drożdże i jeżyny.

ORT. / FON. Ib

Przeglądaliśmy kartę deserów" i zastanawialiśmy się, co wybrać? Gorzką' kawę czy słodką2 herbatę? 
A może sok gruszkowy3? A do tego kremówkę4, szarlotkę czy sernik? Nie, to za dużo kalorii. 
Zdecydujemy się na rożki5 z konfiturą, galaretkę6 i wodę mineralną.

ORT. / FON. Sb

Taniec
Czym właściwie ¡est taniec? To przede wszystkim ruch lub gest powiązany rytmicznie z towarzyszącą 
im muzyką. Tańcem człowiek wyraża radość, ale też ból i rozpacz, a nawet uniesienia religijne. 
Taniec zawsze czemuś służy, jest „jakiś”, np. kultowy, towarzyski, artystyczny. Taniec kultowy - to 
taniec religijny, sakralny, magiczny. Taniec artystyczny - to balet lub pantomima. Często nazywamy 
go klasycznym i kojarzy nam się z widowiskiem teatralnym, z twórczością choreograficzną. Przez 
taniec towarzyski rozumiemy to, co tańczy się na dancingach, dyskotekach i prywatkach. Taniec jest 
doskonałą rekreacją, wypoczynkiem po pracy i nauce, poprawia nastrój, ułatwia życie towarzyskie, 
odmładza, leczy duszę i ciało.
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III. INTEGRACJA NAUCZANIA GRAMATYKI

I PISOWNI W POŁĄCZENIU Z WYMOWĄ

1. Gramatyka w dydaktyce języka obcego/drugiego

W podejściu komunikacyjnym w nauczaniu gramatyki stawia się dwa cele: 
pierwszym jest dążenie do tego, by uczący się poznali zasady struktury języka, dru
gim - zapewnienie im możliwości stosowania tych struktur w aktach komunikacji. 
Dlatego też techniki nauczania gramatyki dzieli się na dwie grupy. Są to:

■ techniki automatyzujące, czyli dryle gramatyczne,

■ techniki ukierunkowane na komunikację.

Zadaniem obu jest zapewnienie praktyki językowej, która musi przebiegać 
w określonym porządku: od ćwiczeń mechanicznych (typu dryl), przez ćwiczenia 
częściowo kontrolowane, swobodniejsze, aż do takich, w których użycie języka po
winno symulować sytuacje naturalne.

2. Techniki nauczania gramatyki i ich korelacja z technikami nauczania 
wymowy i pisowni

2.1. Techniki automatyzujące - dryl gramatyczny
Dryl gramatyczny jest powtarzaniem struktur przy zmieniającym się wypełnie

niu leksykalnym. Mimo pewnej monotonii stanowi ważny element uczenia się, po
nieważ ułatwia zapamiętywanie nowych struktur, podczas gdy organy mowy przy
zwyczajają się do ich wypowiadania.

Dryl jest ważny zarówno dla cudzoziemców uczących się języka od podstaw, jak 
i dla osób znających go ze słuchu, choć dla obu grup z nieco innych powodów. Po
lakom z zagranicy, którzy wynieśli z domu znajomość konstrukcji niepoprawnych, 
dryl gramatyczny może pomóc automatyzować strukturę prawidłową (choć proces 
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„oduczania”1 jest częstokroć długi i żmudny). Cudzoziemcom umożliwia zaś opano
wanie struktur gramatycznych oraz pomaga w utrwalaniu słownictwa.

Włączenie do drylu gramatycznego komponentu ortograficznego jest szczególnie 
ważne w obszarach, w których pisownia ma swoje umotywowanie w gramatyce (np. 
zapis: -ą w 3. os. 1. mn. czasowników w czasie teraźniejszym: wezmą, idą, czekają, czy 
-om - w celowniku 1. mn. rzeczowników: psom, książkom, dzieciom), oraz tam, gdzie 
pojawiają się istotne różnice między wymową i pisownią (np. w końcówce trybu roz
kazującego - idź! - wymawianych ić! czy w formach czasu przeszłego czasowników 
zakończonych na -ąć: wzięłam, wziąłem - wymawianych: wzięłam, wzioł itp.).

2.1.1.Technika imitacji
Najprostszym ćwiczeniem automatyzującym użycie struktur gramatycznych jest 

ich powtarzanie. Jest ono potem w sposób naturalny zastępowane przez dryle 
o charakterze transformacyjnym. Imitację stosuje się przede wszystkim na niższych 
poziomach zaawansowania, warto jednak włączać ją także w tok zajęć na poziomie 
średnim, w obszarze struktur trudnych, kłopotliwych lub specyficznych dla danego 
języka. Wówczas bardzo istotne jest dość szybkie tempo przeprowadzania ćwiczenia 
(Miczka 2009).

GRAM. / FON. / ORT. 1

Proszę powtórzyć (studenci nie widzą tekstu, czyta nauczyciel), a potem wypełnić luki 
(dyktuje nauczyciel).

BIERNIK
WYMOWA GŁOSEK [o] / [ę]

PISOWNIA -Ą / -Ę

Przykład: Dostał ciekawą propozycję pracy.

1. Robert przedstawił kolegom now... sekretark....
2. Firma „Zenobia” rozpoczęła kampani... reklamow... .
3. Zaproponowano mu wyższ... pensj... .
4. Dyrektor spieszył się na konferencj... prasow... .
5. Wynajął duż... ciężarówk....
6. Przejął rodzinn... firm... .

Imitacja jest jednocześnie ćwiczeniem artykulacyjnym. Jego zaletą jest to, że 
uczący się mogą całą swoją uwagę skupić na brzmieniu (osłuchując się) i artykulacji 
(mówiąc), gdyż poprawne, gotowe struktury są im podawane, nie muszą ich tworzyć.

Ang. delearning.
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Jako technika imitacja jest z pewnością bardziej przydatna dla osób uczących się od 
podstaw. Jeśli jednak osoby znające język polski z domu mają problemy z określo
nymi zagadnieniami gramatycznymi, wówczas element osłuchania wspomagany ar
tykulacją może stać się pierwszym krokiem na długiej drodze „oduczania” i opano
wywania prawidłowej wymowy danej konstrukcji. Powinni ją także zapisywać (ze 
słuchu) i/lub przepisywać, porównując to, co słyszą i jak wymawiają, z tym, jak piszą.

2.1.2. Substytucja
W nauczaniu gramatyki stosuje się ćwiczenia substytucyjne. Ich wykonanie 

polega na powtarzaniu tej samej struktury ze zróżnicowanym wypełnieniem leksykal
nym. Substytucja może być pojedyncza (zamianie podlega jeden element), podwójna 
(wprowadza się dwa wyrazy do podstawienia) lub złożona (zamianie podlegają nie 
tylko elementy leksykalne, ale i ich formy). Jest to typ ćwiczenia, w którym nauczanie 
gramatyki bardzo łatwo skorelować z kształtowaniem kompetencji fonologicznej.

Zaletą substytucji, podobnie jak w przypadku imitacji, jest możliwość koncen
tracji na artykulacji, gdyż uczący się wykonuje jedynie proste operacje podstawiania 
(2a). Ćwiczenie to jest bardziej użyteczne w nauczaniu obcokrajowców niepolskiego 
pochodzenia, którym daje okazję „rozciągania” i „uelastyczniania” narządów arty
kulacji. W grupach mieszanych konieczne jest jego utrudnienie przez wprowadzenie 
rzadziej używanego w języku mówionym słownictwa (np. otrzymać zamiast dostać, 
nabyć zamiast kupić itp.). W pracy z osobami, które mają duże problemy z opanowa
niem ortografii, do wykonywanych zazwyczaj ustnie ćwiczeń substytucyjnych należy 
dodać komponent pisemny (2b).

GRAM. / FON. 2a

Proszę powtarzać strukturę, podstawiając podane elementy leksykalne.

BIERNIK L.P.
WYMOWA GŁOSEK [9] / [ę]

1. Robert otrzymał prestiżową nagrodę.
-> zagadkowi} kartkę -> Robert otrzymał zagadkową kartkę.
-> przekaz pieniężny -> Robert otrzymał przekaz pieniężny.

2. Minister przeczytał list protestacyjny.
-> notę dyplomatyczni} -> Minister przeczytał notę dyplomatyczną. 
-> unijną dyrektywę -> Minister przeczytał unijną dyrektywę.

39



Rozdział III

GRAM. / FON. 2a (cd.)

Proszę powtarzać strukturę, podstawiając odpowiednio przekształcone elementy leksykal
ne.

CELOWNIK L.MN.
WYMOWA -OM / -Ą W WYGŁOSIE

1. Zazdroszczą moim koleżankom mieszkania.
-> moim sąsiadkom balkonu -> Zazdroszczą moim sąsiadkom balkonu.
-> twoim siostrom wyjazdu do Danii -> Zazdroszczą twoim siostrom wyjazdu do

Danii.

2. Zawsze mówią moim dzieciom prawdę.
naszym córkom

-> wszystkim pracownikom

3. Nie wierzą tym plotkom.
-> tym źródłom
-> obcym ludziom

-> Zawsze mówią naszym córkom prawdę.
-» Zawsze mówią wszystkim pracownikom 

prawdę.

-> Nie wierzą tym źródłom.
-> Nie wierzą obcym ludziom.

GRAM. / FON. / ORT. 2b

Słuchając czytanych zdań, proszę wypełnić luki, a potem przeczytać głośno zdania.

CELOWNIK
WYMOWA I PISOWNIA -OM / -Ą

W WYGŁOSIE

Przykład: Zazdroszczą moim koleżankom mieszkania.

1. Zazdroszcz... moim sąsiadk... balkonu.
2. Zazdroszcz... twoim sióstr... wyjazdu do Danii.
3. Zawsze mówi... córk... prawdę.
4. Czy szefowie zawsze mówi... swoim pracownik... prawdę?
5. Ludzie nie wierz... tym źródł... .
6. Dzieci nie wierz... obcym ludzi... .

W nauczaniu gramatyki ukierunkowanym na opanowanie umiejętności popraw
nego zapisu ważną rolę odgrywają ćwiczenia substytucyjne oparte na tekstach. Sta
nowią one pomost między zadaniami o charakterze automatyzującym i komunika
cyjnym. Działania uczących się są bowiem w dalszym ciągu kontrolowane, a praca 
umożliwia im stosowanie nowych struktur w kontekście.
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GRAM. / FON. / ORT. 3  

Wzorując się na pierwszym tekście, proszę uzupełnić drugi wyrazami z ramki (stosując te 
same przypadki w danym miejscu), a potem przeczytać go głośno.

NARZĘDNIK, MIEJSCOWNIK
PISOWNIA MAŁYCH I DUŻYCH LITER 
INTONACJA ZDAŃ OZNAJMUJĄCYCH

I.
Chorwacja leży w południowo-wschodniej Europie, nad Morzem Adriatyckim. Graniczy 
ze Słowenią, Węgrami, federacją Serbii i Czarnogóry, Bośnią i Hercegowiną oraz Włochami 
(granica na Adriatyku).
Sezon turystyczny w Chorwacji zaczyna się w kwietniu i trwa do października. Kraj znajduje 
się w dwóch strefach klimatycznych: śródziemnomorskiej (wybrzeże) i kontynentalnej 
(interior).

II.
Brazylia leży w .. .środkowo-wschodniej..,° części Ameryki Południowej, nad....................

.................................. ‘. Na południu graniczy z  2, na połu- 
dniowym-zachodzie z ................................ 3, na zachodzie z .................................. 4,
 5, Peru, na północnym zachodzie z 6, na półno
cy z........................................... 7,............................................8, Surinamem i..............................

9

Kraj znajduje się w dwóch strefach klimatycznych:........................................... 10 na nizinach
i.................................................................. 11 na wyżynach.

środkowo-wschodniej0 | Oceanem Atlantyckim1 | Urugwajem21 
Argentyną31 Paragwajem* | Boliwią51 Kolumbią61 Wenezuelą71 Gujaną81 

Gujaną Francuską91 równikowym101 podzwrotnikowym11

(Na podst. http://www.chorwacja.bezdroza.com.pl/ oraz http://portalwiedzy.onet.pl/69147,haslo.html)

Dla osób, które znają język ze słuchu, technika ta, oparta na przepisywaniu, jest 
wręcz nieoceniona. W czasie operacji łączenia ruchów ręki z obrazem wzrokowym 
wyrazu dochodzi do automatyzacji czynności pisania, wyrobienia nawyku.

2.1.3.Techniki transformacyjne
Technika transformacji polega na dokonywaniu przekształceń według podane

go wzoru. Mogą one mieć charakter: morfosyntaktyczny, słowotwórczy oraz 
składniowy. Do zintegrowanego nauczania gramatyki, wymowy i ortografii nadają 
się wszystkie typy transformacji.
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2.1.3.1. Transformacje morfologiczne

Ten typ techniki to przekształcenia, w których zadaniem uczących się jest wpi
sanie (wypowiedzenie) właściwej, utworzonej przez nich, formy fleksyjnej rzeczow
nika, przymiotnika, zaimka lub czasownika, przy czym materiał wyjściowy stanowi 
- odpowiednio - forma mianownika lub bezokolicznika.

GRAM. / FON. / ORT. 4    

Proszę podkreślić właściwą literę w zdaniu głównym, potem przekształcić zdania tak, aby 
sprawdzić pisownię, a następnie głośno przeczytać obie wersje.

DOPEŁNIACZ
WYMOWA / PISOWNIA

SPÓŁGŁOSEK DŹWIĘCZNYCH
I BEZDŹWIĘCZNYCH

Przykład: Mama kupiła haftowany obru[z/s] i piękny ohra[z/s].
Mama nie kupiła ani haftowanego obrusa, ani pięknego obrazu. 
Mama kupiła haftowane obrusy i piękne obrazy.

1. Poka[sz/ż] nam swój nowy samochó[t/dj.
Nie (my, cz. przyszły)...................................wam naszego nowego...................................

2. Piłka[sz/rz] (1. mn.) miał banda[sz/ż] (1. mn.) na kolanie.
...........................mieli...................................... na kolanach.

3. Taksówka[sz/rz] (l.mn.) zaniósł nasz baga[sz/ż] (l.mn.) na peron.
.........................................zanieśli nasze........................................ na peron.

4. Muszę kupić chle[p/b], mió[t/d] i paszte[t/dj.
Nie musisz kupować..........................,.............................. ani.................................

5. Zje[c/dz] obia[t/d] i otwó[sz/rz] wino.
Niech oni nie.................................................................i nie................................wina.

6. Leszek zgubił dowó[t/d], szali[k/g] i kalenda[sz/rz].
Leszek nie zgubił..........................,....................................ani.............................................

Ćwiczenia oparte na technice transformacyjnej są z zasady połączone z zapisem. 
W przypadku pracy z osobami mającymi duże trudności w opanowaniu ortogra
fii2 warto dodatkowo zastosować wariant, który unaoczni im mechanizm alternacji, 
ubezdźwięczniania wygłosu itp.

2 Częściej są to osoby polskiego pochodzenia niż obcokrajowcy.
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Aby poprawnie wykonać dane zadanie (podkreślić właściwą literę), uczący się 
muszą najpierw dokonać transformacji morfosyntaktycznej, np. przekształcić zdanie 
na przeczące, utworzyć liczbę mnogą. Odczytanie obu wersji ma im uzmysłowić róż
nice między pisownią i wymową poszczególnych struktur gramatycznych.

2.1.3.2. Transformacje słowotwórcze
W celu zintegrowania nauczania gramatyki, ortografii oraz wymowy można 

wykorzystać technikę tworzenia form pokrewnych. Poza rozwijaniem kompeten
cji gramatycznej, technika ta poszerza zakres słownictwa oraz unaocznia uczącym 
się konieczność zachowania w wyrazach opartych na tym samym rdzeniu pisowni, 
która nie zawsze jest zgodna z wymową. Jej ważnym elementem jest praktyczne za
stosowanie nowo utworzonych/poznanych wyrazów w zdaniach lub tekstach (zob. 
GRAM./ORT./FON. 5).

Odmianą tej techniki jest także uzupełnianie tabel formami pokrewnymi do po- 
danej/przykładowej (zob. GRAM./ORT./FON. 6).

GRAM. / ORT. / FON. 5

Od podanych wyrazów proszę utworzyć nowe słowa, ułożyć z nimi zdania/tekst i przeczytać 
je/go głośno.

1. Tworzenie przymiotników od podanych rzeczowników:

SŁOWOTWÓRSTWO IMION
WYMOWA / PISOWNIA SPÓŁGŁOSEK 

DŹWIĘCZNYCH I BEZDŹWIĘCZNYCH

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Przykład: młodzież - zespół młodzieżowy 
Konkurs wygrał zespół młodzieżowy z Katowic.

1. grochówka - zupa............................................
2. dąb - stół ..............................................
3. ryż - płatki ...........................................
4. próg - poziom........................................
5. odzież - sklep............................................
6. nerw - układ...........................................

43



Rozdział III

GRAM. / ORT. / FON. 5 (cd.)

Od podanych wyrazów proszę utworzyć nowe słowa, ułożyć z nimi zdania/tekst i przeczytać 
je/go głośno.

2. Tworzenie rodzaju żeńskiego:

SŁOWOTWÓRSTWO IMION
WYMOWA GŁOSKI [ż]

PISOWNIA -RZ

Przykład: tancerz - tancerka
Czytam fascynującą powieść „Lawendowa tancerka”.

1. malarz
2. dziennikarz -...................................................
3. kucharz
4. bibliotekarz -..................................................
5. pisarz
6. łyżwiarz

1..................................................................................
2..................................................................................
3 ..................................................................................
4 ..................................................................................
5 ..................................................................................
6 ..................................................................................

Od podanych wyrazów proszę utworzyć nowe słowa, ułożyć z nimi zdania/tekst i przeczytać 
je/go głośno.

3. Tworzenie form augmentatywnych i deminutywnych:

SŁOWOTWÓRSTWO IMION
WYMOWA I PISOWNIA SPÓŁGŁOSEK 

DŹWIĘCZNYCH I BEZDŹWIĘCZNYCH

Przykład: gniazdko - gniazdo / gniazdeczko
Strażacy zlikwidowali gniazdo os. / Znalazłem gniazdeczko słowików.

1. walizka -............................................ /
2. śliwka -............................................ /
3. marchewka -........................................... /
4. torebka -............................................ /
5. ławka -............................................ /
6. bluzka -............................................ /
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GRAM. / ORT. / FON. 5 (cd.)

1..................................................................................
2..................................................................................
3 ..................................................................................
4 ..................................................................................
5 ..................................................................................
6 ..................................................................................

2.1.3.3. Transformacje składniowe

GRAM. / ORT. / FON. 6

Proszę uzupełnić tabelę, ułożyć 5 zdań z wybranymi wyrazami i przeczytać je głośno.

SŁOWOTWÓRSTWO 
AKCENT WYRAZOWY 

PISOWNIA -U / -Ó

RZECZOWNIK PRZYMIOTNIK PRZYSŁÓWEK CZASOWNIK
1. róż 1. różowy 1. różowo 1. różowieć
2. próba 2. 2. 2.
3. 3. 3. 3. kłócić sie
4. 4. 4. żółto 4.
5. 5. 5. mroźno 5.
6. 6. różny 6. 6.

Przykład: Dziewczyny pokłóciły się o róż do policzków.

1..................................................................................
2..................................................................................
3 ..................................................................................
4 ..................................................................................
5 ..................................................................................
6 ..................................................................................

W obszarze transformacji składniowych do działań o charakterze integracyjnym 
można wykorzystać rozsypanki, czyli porządkowanie fragmentów zdań. Prawidło
we uporządkowanie struktury wymaga bowiem nie tylko znajomości fleksji, lecz tak
że składni. Ćwiczenia te, by miały sens z dydaktycznego punktu widzenia, powinny 
opierać się na materiale leksykalnym w całości (lub w większości) znanym uczącym 
się. Poprawne ich wykonanie wymaga czynności syntetyczno-analitycznych. Wyko
nanie musi zatem bazować zarówno na słownictwie, jak i na strukturach gramatycz
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nych już opanowanych. Nie można bowiem porządkować tekstu, czyli nadawać mu 
spójność, jeśli nie rozumie się wszystkich jego elementów składowych.

Materiał do rozsypanek można kierunkować ortograficznie, a następnie łączyć 
z wymową.

GRAM. / ORT. / FON. 7

Proszę poukładać rozsypane wyrazy w zdania, a następnie przeczytać je głośno.

FLEKSJA RZECZOWNIKA. CZASOWNIKA 
I PRZYMIOTNIKA

INTONACJA ZDAŃ OZNAJMUJĄCYCH 
PISOWNIA -Ć / -CI / -CZ

Przykład: ciekawą powieść. Czytam
Czytam ciekawą powieść.

1. czapkę na parku. Złodziej i czoło do uciekł nasunął

2. taneczny, nowy Czarek ćwiczy układ ciągle

3. Sabina zaczęła do swojego i wróciła płakać, pokoju wieczorem ciasnego

4. prawo lewo, i w do Musi w potem Ciemnej, ulicy skręcić pan dojść

5. na ciastka Czekając do czekoladki. Pcimia jadła i ciocia pociąg

6. odebrać pocztę Pani zapłacić Kaczkowska paczkę, idzie ciężką rachunki i na

Jeszcze skuteczniejsza jest technika układania zdań lub krótkich tekstów. Można 
to zrobić na podstawie słów podanych:

• w formie listy wyrazów (8a),
• w postaci kolumn do połączenia (8b).

Można także nie podawać słów, a tylko informację, z jakiego zakresu powinny one 
pochodzić (8c).
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GRAM. / ORT. / FON. 8a 

Proszę ułożyć dwa zdania, używając wyrazów z podanej listy, a następnie podyktować je 
kolegom.

FLEKSJA RZECZOWNIKA, CZASOWNIKA 
I PRZYMIOTNIKA

INTONACJA ZDAŃ OZNAJMUJĄCYCH 
PISOWNIA -Ą / -Ę

węch | brązowy | benzyna | gęsty | | wąsy | blondyn | wziąć

Przykład: Mąż Doroty jest blondynem i ma gęste wąsy.

1........................................................................................................................................................
2........................................................................................................................................................

GRAM. / ORF./ FON. 8b  

Proszę dopasować wyrazy z kolumny A do tych z kolumny B, przekształcając rzeczowniki 
(nazwy krajów) na przymiotniki, a potem ułożyć zdania z parami wyrazów, jak pokazano 
w przykładzie.

A. B.

FLEKSJA RZECZOWNIKA 
I PRZYMIOTNIKA

INTONACJA 
PISOWNIA DUŻYCH I MAŁYCH LITER

0. Włochy a. sery ...włoska kuchnia...

rL Norwegia b. karnawał
2. Szwecja c. linie lotnicze
3. Francja d. narciarze
4. Finlandia e. kuchnia
5. Nowa Zelandia f. aktorka
6. Brazylia g- domy ******....................................................

0. Uwielbiam włoską kuchnię.

1..................................................................................................
2..................................................................................................
3 ..................................................................................................
4 ..................................................................................................
5 ..................................................................................................
6 ..................................................................................................
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GRAM. / ORT. / FON. 8c

Proszę ułożyć krótką historyjkę, w której znajdzie się dużo wyrazów z ch, a następnie 
podyktować ją kolegom.

FLEKSJA RZECZOWNIKA, CZASOWNIKA 
I PRZYMIOTNIKA 

INTONACJA 
PISOWNIA -CH / -H

Przykład: Darek chętnie opowiadał o swoich przygodach w Chinach. Miał pecha, 
bo zachorował pierwszego dnia, więc bardzo schudł. Nie jadł chleba, 
chałwy ani grochu. Stracił węch i ochotę do śmiechu.

2.2. Ćwiczenia symulujące komunikację

Po fazie automatyzacji uczący się muszą mieć okazję posługiwania się nowo 
poznanymi strukturami w sytuacjach zbliżonych do naturalnych, co ma zazwyczaj 
miejsce w fazie produkcji. Celowi temu mogą służyć rozmaite ćwiczenia (zob. Seret- 
ny, Lipińska 2005: 129-132). W zintegrowanym nauczaniu podsystemów można wy
korzystywać jedynie ćwiczenia komunikacyjno-transformacyjne, gdyż tylko w ich 
przypadku proponowany materiał wyjściowy umożliwia kontrolę performancji. 
Ćwiczenia fatyczne mogą wprawdzie służyć rozwijaniu poprawnej artykulacji, lecz 
zakres ich użycia jest bardzo ograniczony, nadają się więc wyłącznie dla uczących się 
od podstaw i to na najniższym poziomie zaawansowania. W ćwiczeniach komunika
cyjnych z kolei, ze względu na ich spontaniczny charakter, nie ma możliwości pełnej 
kontroli poprawności wykonania zadnia.

2.2.1. Ćwiczenia transformacyjno-komunikacyjne
Ćwiczenia transformacyjne mają charakter automatyzujący. Można je jednakże, 

przez odpowiednie ukierunkowanie, zamienić w ćwiczenia o charakterze komuni
kacyjnym. Najprostszym zabiegiem metodycznym jest przygotowanie odpowiedniej 
instrukcji (zob. Komorowska 2002). Zamiast: Zamień w tekście czas teraźniejszy na 
czas przeszły, powinna ona brzmieć na przykład: Powiedz/Opowiedz, co się wczoraj 
stało....
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GRAM./ORT./FON. 9 

Proszę przeczytać, a potem zapisać ten wiersz tak, jakby wszystko zdarzyło się wczoraj.

FLEKSJA CZASOWNIKA
INTONACJA 

WSZYSTKIE ZASADY PISOWNI

Jesienna zaduma - Jerzy Harasymowicz

Nic nie mam' (...), nawet nie wiem2
Jak tam sprawy za lasem,
Rano wstaję2, poemat chwalę4,
Biorę5 się za słowa jak za chleb
Rzeczywiście, tak jak księżyc
Ludzie znają1' mnie tylko z jednej, jesiennej strony (...)
Nie zważam7 na mody byle jakie
Rzeczywiście, tak jak księżyc,
Ludzie znają* mnie tylko z jednej, jesiennej strony

(Fragm. http://strony.aster.pl/miral/poezja-jesien/zaduma.htm)

Nic nie ...miałem...', nawet nie................................. 2
Jak tam sprawy za lasem.
Rano............................. 3, poemat................................. 4
..........................5 się za słowa, jak za chleb
Rzeczywiście, tak jak księżyc
Ludzie.................................. 6 mnie tylko z jednej, jesiennej strony (...)
Nie.................................. 7 na mody byle jakie
Rzeczywiście tak jak księżyc
Ludzie............................... 8 mnie tylko z jednej jesiennej strony

W zintegrowanym nauczaniu podsystemów materiał wyjściowy powinien być 
tak przygotowany, by w wyniku działań transformacyjnych uczący się ćwiczyli rów
nocześnie poprawny zapis oraz określony problem ortograficzny.

3.Techniki nauczania pisowni i ich korelacja z technikami nauczania 
gramatyki i wymowy

3.1. Odwzorowywanie

Spośród technik nauczania poprawnej pisowni opartych na percepcji wzrokowej, 
które są sprzężone z nauczaniem gramatyki, najistotniejsze są dwie:

• uzupełnianie tekstów wyrazami z banku słów (odwzorowywanie częściowe),
• tworzenie list.
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3.1.1. Odwzorowywanie częściowe

Technika odwzorowania częściowego polega na uzupełnianiu zdań lub tekstów 
wyrazami z ramki (z banku słów), które, by ćwiczenia miały wyraźny charakter gra
matyczny, muszą być podane w formie podstawowej. Jest to więc przepisywanie częś
ciowe skorelowane z techniką transformacji. Ćwiczenia fonetyczne pełnią tu funkcję 
komplementarną, ilustrującą.

Materiałem wyjściowym do ćwiczeń mogą być zarówno teksty znane uczącym 
się np. z podręcznika (lOa), jak i takie, z którymi stykają się najprawdopodobniej po 
raz pierwszy3 (lOb).

Zadania można utrudnić, podając w ramce wyrazy dodatkowe, co należy zazna
czyć w instrukcji.

GRAM. / ORT. / FON. lOa

Proszę uzupełnić tekst wyrazami z ramki, 
formy. Proszę przeczytać tekst głośno.

które należy przekształcić na odpowiednie

FLEKSJA RZECZOWNIKA I PRZYMIOTNIKA 
INTONACJA 

PISOWNIA -RZ / -Ż

urzędniczy | ostrzegawczy | życzenie | dziennikarz | 
wrażenie | tatrzański | ostrzeżenie |

Samobójcy mimo woli
Ludzie przestali bać się gór. Idą na oślep, nie zważając na (1. mn.) ...ostrzeżenia...0. 
Tragiczny szlak z Morskiego Oka do Pięciu Stawów był zamknięty dla turystów. 
Poszukujący mocnych ............................. 1 wędrowcy, mimo tablic .....................................2
wybierają piękną, owszem, ale niebezpieczną drogę.
Z opinią, że turyści giną na własne (1. poj.)......................................3, zgadzają się pracownicy
.............................................................. 4 Parku Narodowego, władze miasta, a nawet miejscowi 
............................... 5. Po ostatnich wypadkach pojawił się pomysł zamknięcia Tatr.
- Zamknąć Tatry?! To idiotyczny pomysł. Góry są symbolem wolności. O tym, czy można 
iść w góry, nie powinien decydować..........................................6 zakaz.

(Lipińska, Dąmbska,2003: 222)

’ Chodzi o teksty spoza podręcznika.
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GRAM. / ORT. / FON. lOb 

Proszę uzupełnić tekst wyrazami z ramki, które należy przekształcić w odpowiednie formy, 
a następnie podyktować go kolegom.

FLEKSJA RZECZOWNIKA, CZASOWNIKA 
I PRZYMIOTNIKA 

INTONACJA 
PISOWNIA -U / -Ó

chłopiec | piasek | muszla | urządzać | ubogi | budować | wyrzucić | ruchliwy | szukać | 
instrument | brzeg

O Olafie i czarodziejskiej piszczałce
Daleko na północy, gdzie morska woda ma kolor fiołków, mieszkał w małej chatce 
...ubogi...0 rybak. Miał syna, jedynaka, który nosił imię Olaf. Był on wyjątkowo 
............................... 1 i ciekawskim chłopcem. Pływał jak ryba, biegał po okolicznych 
skałach i rafach, zbierał .......................................... 2, .......................................... 3 skarbów,

1 Zob. przypis nr 3.

...........................4 fortece z ............................... 5, w zimie ........................................ 6 wyścigi 
saneczkowe. Pewnego dnia Olaf znalazł na .................................. 7 morza małą piszczałkę.
Widocznie morze ......................................... 8 ją na brzeg......................................9 wydał się
....................................... 10 niepozorny - piszczałka była mała, miejscami mocno zniszczona. 
Miała jednak w sobie coś, co zaciekawiło Olafa...

(Na podst. http://sdyktando.republika.pl/teksty.htm)

3.1.2. Tworzenie list wyrazowych

Technika tworzenia list polega na wypisywaniu wyrazów z tekstu i porządkowa
niu ich zgodnie z określonym kryterium. Zwiększa to u uczących się świadomość 
językową, ukazując im wzajemne powiązania między elementami kompetencji 
lingwistycznej.

Podobnie jak w przepisywaniu, materiałem wyjściowym do ćwiczeń mogą być 
zarówno teksty znane uczącym się np. z podręcznika (1 la), jak i takie, z którymi 
stykają się po raz pierwszy1 (1 lb).
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GRAM. / ORT, / FON. lla 

Proszę przeczytać głośno tekst, a potem wpisać zaznaczone wyrazy do odpowiednich 
rubryk w tabelce, zamieniając je na formę podstawową.

ROZPOZNAWANIE CZĘŚCI MOWY 
INTONACJA 

PISOWNIA -Cl -Ć! -CI / -CZ

Sensacyjne wiadomości z Mistrzostw Świata!
Wczoraj zdyskwalifikowano znanego biegacza, ponieważ wykryto u niego środki 
dopingujące. W nocy pijany pseudokibic pobił jednego ze skoczków, w wyniku czego 
znalazł się on w szpitalu. Na razie specjaliści robią badania i nie wiadomo jeszcze, czy 
będzie brał udział w piątkowym konkursie.
W szpitalu leży także trener hokeistów, który miał zawał. Lekarz z pogotowia cudem go 
uratował. Jego życiu już nie zagraża niebezpieczeństwo, ale jego obowiązki przejął drugi 
trener. Dzisiaj dowiedzieliśmy się, że wczorajsze kwalifikacje do konkursu pływania 
sędziowie zaliczą do ogólnej punktacji z powodu jakichś kłopotów technicznych. 
Martwimy się brakiem formy naszego zapaśnika - najwyraźniej nie przygotowywano go 
odpowiednio i nie wytrzymał kondycyjnie. Chyba odpadnie w drugiej rundzie. Za to nasze 
pływaczki spisują się znakomicie!

(Lipińska 2009: 78)

RZECZOWNIKI PRZYMIOTNIKI PRZYSŁÓWKI

wiadomość

Przepisując wyrazy z ramki do tekstu, uczący się muszą skupić uwagę na danym 
zagadnieniu ortograficznym, np. na pisowni -rzl-ż (lOa) oraz -u/-ó (lOb). Podobnie 
w tworzeniu list - w tekście zaznaczono wyrazy, w których występują -c, -ć/cz, -cz 
(lla) oraz ę, -en, -ą, -om (1 lb). Te właśnie wyrazy należy potem poddać transforma
cji gramatycznej.
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GRAM. / ORT. / FON, llb 

Proszę przeczytać głośno tekst, a potem wpisać podkreślone wyrazy do odpowiednich 
rubryk w tabelce, zamieniając je na formę podstawową.

FLEKSJA RZECZOWNIKA, CZASOWNIKA 
I PRZYMIOTNIKA 

WYMOWA I PISOWNIA -Ę / -EN / -Ą / -OM

Pragnąłem mieć młodszego brata, a ma urodzić się siostra. Nie godzę się na żadną 
dziewczynę. Mam już starszą siostrę, Ulkę. Jest studentką, a nie potrafi ani grać w piłkę 
nożną, ani skakać przez klomby, ani nic. Ma kiepską kondycję. Nie umiem się z nią bawić. 
Ona twierdzi, że jestem konfliktowy.

(Strękowska-Zaremba 2004: 96)

RZECZOWNIKI PRZYMIOTNIKI CZASOWNIKI

pragnąć

3.2. Dyktanda

Spośród wszystkich typów dyktand, w zintegrowanym nauczaniu gramatyki, 
wymowy i ortografii najistotniejsze są dwa: dyktando gramatyczne i sporządzanie 
transkryptu.

3.2.1. Dyktando gramatyczne
Dyktando gramatyczne polega na wiernej rekonstrukcji tekstu przeczytanego 

przez nauczyciela dwa razy. Uczący się pracują w parach lub trzyosobowych zespo
łach, notując tekst przy użyciu wybranej wspólnie techniki. W tego typu dyktandach 
nacisk kładzie się nie tylko na poprawność ortograficzną i interpunkcyjną, ale też 
gramatyczną.
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GRAM. / ORT. / FON. 12 

Po dwukrotnym odsłuchaniu tekstu proszę go wiernie zrekonstruować. Proszę głośno 
odczytać swoją wersję.

FLEKSJA RZECZOWNIKA, CZASOWNIKA 
I PRZYMIOTNIKA

INTONACJA 
WSZYSTKIE ZASADY PISOWNI

Ulubiony kolor atramentu
Niebieski jest kolorem osób konwencjonalnych. Nie lubią wychylać się z tłumu i nie uznają 
ekstrawagancji w żadnej formie. Najchętniej wtapiają się w tło i ściśle trzymają wszelkich 
reguł i zasad. Są raczej pokojowo nastawieni do świata i życzliwi. Łatwo aklimatyzują się 
w nowym środowisku. Czerń to barwa konserwatystów. Są nieco staroświeccy, lubią antyki 
i kreacje w stylu babuni. Mają romantyczną naturę, choć to wcale nie oznacza, że gubią się 
w naszej, trochę zwariowanej rzeczywistości. Są zdecydowani i wiedzą, czego oczekują od 
życia. Mogą być dobrymi szefami.
Czerwony atrament zdradza kompleks wyższości. Osoby piszące tym kolorem w każdej 
sytuacji pragną być na świeczniku i grać pierwsze skrzypce. Niedostrzegane przez innych 
czują się głęboko nieszczęśliwe. Uwielbiają komplementy, bardzo łatwo złapać je na lep 
pochlebstw. Są bardzo zmysłowe.
Zielonym atramentem piszą ludzie wyjątkowo oryginalni. Są przeciwieństwem „Niebie
skich”. Uważają, że konwenanse to przeżytek. Zastanawianie się „czy to wypada” nie spędza 
im snu z powiek. Najbardziej obawiają się zginąć w tłumie. Szare życie wśród szarych ludzi 
to nie dla niech. Otoczenie uważa ich za nieszkodliwych i sympatycznych dziwaków.

(Lipińska 2003a: 264)

3.2.2. Sporządzanie transkryptu
Sporządzanie transkryptu zintegrowane z gramatyką i fonetyką to zapis nagrane

go lub przeprowadzonego przez uczniów wywiadu. Druga wersja jest nie tylko cie
kawsza, ale i bardziej kształcąca. Polega to na:

• przygotowaniu zestawu pytań i ich poprawnym zapisie,
• zadaniu ich wybranej osobie (ćwiczenie wymowy),
• nagraniu odpowiedzi, a następnie sporządzeniu transkryptu (poprawny zapis),
• parafrazie i zamianie stylu mówionego na pisany (gramatyka) (13a).

Kolejnym etapem może być zamiana mowy niezależnej na zależną (13b).
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INTEGRACJA NAUCZANIA GRAMATYKI I PISOWNI W POŁĄCZENIU Z WYMOWĄ

GRAM. ! ORT. ! FON. 13a

Proszę przeprowadzić wywiad z kolegą/ koleżanką na temat jego/jej zainteresowań.

TRANSFORMACJE MORFOLOGICZNE, 
SŁOWOTWÓRCZE I SKŁADNIOWE 

INTONACJA 
WSZYSTKIE ZASADY PISOWNI

- Alex, czy uprawiasz jakiś sport?
- Sport? No, właściwie nie... hmm, jestem trochę... jestem leniwy, wiesz, jak to jest - w lecie 
jeszcze się chce, to znaczy, no, jest ciepło, jasno, mniej się śpi, to można z kumplami w piłę 
pokopać, ale w zimie, to już tylko przed telewizorem. No, parę razy narty. Aha - czasem 
rower, tak, jeżdżę na rowerze, ale nie uważam tego za sport.

- Sport? Jestem trochę leniwy, ale w lecie, kiedy jest ciepło i jasno, czasem gram w piłkę 
nożną z kolegami, jednak w zimie raczej oglądam sport w telewizji. Czasem jeżdżę na 
nartach. Jeżdżę też na rowerze, ale nie uważam tego za sport...

GRAM./ORT./FON. 13b

Przeprowadziwszy wywiad, proszę napisać, jakie zainteresowania ma koleżanka/kolega.

TRANSFORMACJE MORFOLOGICZNE, 
SŁOWOTWÓRCZE I SKŁADNIOWE

INTONACJA 
WSZYSTKIE ZASADY PISOWNI

Alex powiedział, że jest trochę leniwy, ale w lecie, kiedy jest ciepło, czasem gra w piłkę 
nożną z kolegami, jednak w zimie raczej ogląda sport w telewizji...

4. Podsumowanie

Włączanie komponentu fonetycznego i ortograficznego do ćwiczeń gramatycz
nych jest strategią dydaktyczną, z której płynie wiele korzyści zarówno dla uczących 
się systemem akademickim, jak i dla znających język z domu. Cudzoziemcom po
zwala na wykształcenie poprawnych wzorców artykulacyjnych i intonacyjnych kon
kretnych struktur gramatycznych, które, ze względu na funkcjonalne nauczanie gra
matyki w podejściu komunikacyjnym, mogą być wykorzystywane w rzeczywistych 
sytuacjach w różnych sferach życia. Komponent ortograficzny jest zaś dla nich natu
ralnym uzupełnieniem triady struktura - jej wymowa - jej zapis.
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Rozdział III

Dla osób z polskimi korzeniami większe korzyści wynikają natomiast z połącze
nia komponentu gramatycznego z ortograficznym. W wielu przypadkach struktury 
znane jedynie ze słuchu - uzyskują dla uczących się nowy, graficzny kształt. Z kolei 
znajomość zapisu może z jednej strony przełożyć się na większą dbałość o ich rea
lizację fonetyczną, z drugiej - umożliwia rozpoznawanie tworzących je elementów 
w tekstach pisanych, przyczyniając się do usprawnienia procesu czytania. Można za
tem powiedzieć, że w wyniku zintegrowanego nauczania kompetencji lingwistycz
nych uczący się wyraźniej dostrzegają związki między tym, co słyszą/mówią, a tym, 
co widzą/piszą. W nauczaniu tej grupy odbiorców ważne są techniki pracy oparte za
równo na percepcji wzrokowej, jak i słuchowej. Należy wszakże pamiętać, że dyktan
da nie mogą być stosowane od przypadku do przypadku (systematyczność odgrywa 
tu bardzo ważną rolę), bez związku z tematem lekcji (np. omawianym zagadnieniem 
gramatycznym czy ortograficznym) ani bez powiązania z rozwijaną sprawnością. 
Wówczas nie spełniają swojej roli, stając się przykrym obowiązkiem, a nie narzę
dziem, które w istotny sposób może przyczynić się do kształtowania kompetencji 
lingwistycznej uczących się.
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Klucz do ćwiczeń

GRAM. / FON. / ORT. 1

Przykład: Miał ciekawą propozycję.

1. Robert przedstawił kolegom nową sekretarkę.
2. Firma „Zenobia” rozpoczęła kampanię reklamową.
3. Zaproponowano mu wyższą pensję.
4. Dyrektor spieszył się na konferencję prasową.
5. Wynajął dużą ciężarówkę.
6. Przejął rodzinną firmę.

GRAM. / FON. / ORT. 2b

Przykład: Zazdroszczą moim koleżankom mieszkania.

1. Zazdroszczą moim sąsiadkom balkonu.
2. Zazdroszczą twoim siostrom wyjazdu do Danii.
3. Zawsze mówią córkom prawdę.
4. Czy szefowie zawsze mówią swoim pracownikom prawdę?
5. Ludzie nie wierzą tym źródłom.
6. Dzieci nie wierzą obcym ludziom.

GRAM./ORT./FON.3

Brazylia leży w ...środkowo-wschodniej...0 części Ameryki Południowej, nad Oceanem 
Atlantyckim1. Na południu graniczy z Urugwajem* 1 2, na południowym-zachodzie z Argentyną3 4, 
na zachodzie z Paragwajem1, Boliwią5, Peru, na północnym zachodzie z Kolumbią6, na północy 
z Wenezuelą7, Gujaną“, Surinamem i Gujaną Francuską9.

Przykład: Mama kupiła haftowany obru[z/s] i piękny obra[z/s].
Mama nie kupiła ani haftowanego obrusa, ani pięknego obrazu. 
Mama kupiła haftowane obrusy i piękne obrazy.

1. Nie pokażemy wam naszego nowego samochodu.
2. Piłkarze mieli bandaże na kolanach.
3. Taksówkarze zanieśli nasze bagaże na peron.
4. Nie musisz kupować chleba, miodu ani pasztetu.
5. Niech oni nie jedzą obiadu i nie otwierają wina.
6. Leszek nie zgubił dowodu, szalika ani kalendarza.

Kraj znajduje się w dwóch strefach klimatycznych: równikowej'“ na nizinach i podzwrotnikowej" 
na wyżynach.

GRAM. / ORT. / FON. 4
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Rozdział III

GRAM. / ORT. / FON. 5

Przykład: młodzież
1. grochówka
2. dąb
3. ryż
4. próg
5. odzież
6. nerw

- zespół młodzieżowy
- zupa grochowa
- stół dębowy
- płatki ryżowe
- poziom progowy
- sklep odzieżowy
- układ nerwowy7

Przykład: tancerz
1. malarz
2. dziennikarz
3. kucharz
4. bibliotekarz
5. pisarz
6. łyżwiarz

- tancerka
- malarka
- dziennikarka
- kucharka
- bibliotekarka
- pisarka
- łyżwiarka

Przykład: gniazdko
1. walizka
2. śliwka
3. marchewka
4. torebka
5. ławka
6. bluzka

- gniazdo / gniazdeczko
- waliza / walizeczka
- śliwa / śliweczka
- marchewa / marcheweczka
- torba / torebeczka
- ława / ławeczka
- bluza / bluzeczka

Przykład: ciekawą powieść. Czytam
Czytam ciekawą powieść.

1. Złodziej nasunął czapkę na czoło i uciekł do parku.
2. Czarek ciągle ćwiczy nowy układ taneczny.
3. Sabina wróciła wieczorem do swojego ciasnego pokoju i zaczęła płakać.
4. Musi pan skręcić w lewo, potem w prawo i dojść do ulicy Ciemnej.
5. Czekając na pociąg do Pcimia, ciocia jadła ciastka i czekoladki.
6. Pani Kaczkowska idzie na pocztę zapłacić rachunki i odebrać ciężką paczkę.

GRAM. / ORT. / FON. 6
RZECZOWNIK PRZYMIOTNIK PRZYSŁÓWEK CZASOWNIK

1. róż 1. różowy 1. różowo 1. różowieć
2. próba 2. próbny 2. próbnie 2. próbować
3. kłótnia 3. kłótliwy 3. kłótliwie 3. kłócić się
4. żółć 4. żółty 4. żółto 4. żółcić się
5. mróz 5. mroźny 5. mroźno 5. mrozić
6. różnica 6. różny 5. różnie 6. różnić się

GRAM. / ORT. / FON. 7
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klucz do Ćwiczeń

GRAM./ORT./FON. 8b

(Rozwiązanie sugerowane)
Przykład: włoska kuchnia
1. norwescy narciarze
2. szwedzka aktorka
3. francuskie sery
4. fińskie domy
5. nowozelandzkie linie lotnicze
6. brazylijski karnawał

GRAM. / ORT. / FON. 9

Nic nie miałem' (...), nawet nie wiedziałem2
Jak tam sprawy z lasem,
Rano wstawałem’, poemat chwaliłem4,
Brałem5 się za słowa, jak za chleb
Rzeczywiście, tak jak księżyc
Ludzie znali6 mnie tylko z jednej, jesiennej strony (...)
Nie zważałem7 na mody byle jakie.
Rzeczywiście tak jak księżyc
Ludzie znali8 mnie tylko z jednej jesiennej strony.

GRAM./ORT./FON. 10a

Ludzie przestali bać się gór. Idą na oślep, nie zważając na ...ostrzeżenia".... Tragiczny szlak 
z Morskiego Oka do Pięciu Stawów był zamknięty dla turystów. Poszukujący mocnych wrażeń1 
wędrowcy, mimo tablic ostrzegawczych2 wybierają piękną, owszem, ale niebezpieczną drogę.

Daleko na północy, gdzie morska woda ma kolor fiołków, mieszkał w małej chatce ... ubogi..." rybak. 
Miał syna, jedynaka, który nosił imię Olaf. Był on wyjątkowo ruchliwym1 i ciekawskim chłopcem. 
Pływał jak ryba, biegał po okolicznych skałach i rafach, zbierał muszle2, szukał’ skarbów, budował4 
fortece z piasku5, w zimie urządzał6 wyścigi saneczkowe. Pewnego dnia Olaf znalazł na brzegu7 
morza małą piszczałkę. Widocznie morze wyrzuciło8 ją na brzeg. Instrument9 wydał się chłopcu10 
niepozorny - piszczałka była mała, miejscami mocno zniszczona. Miała jednak w sobie coś, co 
zaciekawiło Olafa...

Z opinią, że turyści giną na własne życzenie’, zgadzają się pracownicy Tatrzańskiego4 Parku 
Narodowego, władze miasta, a nawet miejscowi dziennikarze5. Po ostatnich wypadkach pojawił się 
pomysł zamknięcia Tatr.
- Zamknąć Tatry?! To idiotyczny pomysł. Góry są symbolem wolności. O tym, czy można iść w góry, 
nie powinien decydować urzędniczy6 zakaz.

GRAM. / ORT. / FON. 10b *
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GRAM. / ORT. / FON. Ila
RZECZOWNIKI PRZYMIOTNIKI PRZYSŁÓWKI

wiadomość sensacyjny wczoraj
biegacz dopingujący jeszcze
noc wczorajszy kondycyjnie
pseudokibic 
skoczek 
specjalista 
cud 
życie 
niebezpieczeństwo 
kwalifikacja 
punktacja 
pływaczka

techniczny znakomicie

GRAM. / ORT. / FON. Ilb
RZECZOWNIKI PRZYMIOTNIKI CZASOWNIKI

dziewczyna żadna pragnąć
siostra starsza godzić się
Ulka nożna umieć
studentka kiepska
piłka 
klomb 
kondycja

konfliktowy
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IV. INTEGRACJA NAUCZANIA PISOWNI

I SŁOWNICTWA

1. Ortografia i leksyka w dydaktyce języka obcego/drugiego

Analiza technik nauczania ortografii i leksyki ma na celu uwypuklenie znanego 
skądinąd faktu, iż położenie nacisku na opanowanie umiejętności poprawnego zapi
su w sposób bezpośredni przekłada się na poszerzanie zasobu leksykalnego uczących 
się. Nauczanie ortografii jest nierozerwalnie związane z najważniejszym podsyste
mem języka, czyli słownictwem. Wprowadzanie każdej reguły i jej wdrażanie przy 
pomocy ćwiczeń wiąże się bowiem z koniecznością ilustrowania jej słowami - często 
rzadziej używanymi, niepowiązanymi tematycznie i wykraczającymi poza poziom 
zaawansowania językowego uczących się. Przysparza to sporo trudności w dydak
tyce języka polskiego jako obcego, zwłaszcza przy braku standaryzowanych progra
mów i stosunkowo niewielkiej liczbie materiałów dydaktycznych.

2. Techniki nauczania pisowni oparte na percepcji wzrokowej
i ich korelacja z technikami nauczania słownictwa

W dydaktyce ortografii wykorzystuje się wiele technik opartych na odwzorowy
waniu. Na przepisywaniu opierają się także niektóre ćwiczenie leksykalne. Typ ak
tywności, której oczekuje się od uczącego się przy wykonywaniu przedstawionych 
poniżej ćwiczeń, jest bardzo podobny. Różnica zaznacza się w ukierunkowaniu za
dania. W pierwszym przypadku - uczący się mają przepisywać słowa (zwroty, wyra
żenia), których pisownia jest problematyczna. W drugim chodzi o sprawdzenie, jak 
wiele słów należących do danej kategorii uczący się już zna/zapamiętał, bez względu 
na to, czy opanował ich pisownię.

W zadaniach ortograficznych często pojawiają się wyrazy trudne, rzadziej spo
tykane, nieznane uczącym się. Podczas ich wykonywania tylko część zostanie przez 
nich zapamiętana (stanowiąc słownik pasywny). Ćwiczenia te jednakże mogą stać 
się bardziej efektywnym narzędziem służącym poszerzaniu kompetencji leksykalnej. 



Rozdział IV

Trzeba tylko tak opracować zadanie, by uczący się, poznając reguły ortograficzne, 
poruszali się w określonych obszarach tematycznych.

Zintegrowane nauczanie leksyki i ortografii jest ważne zarówno dla obcokra
jowców, jak i dla użytkowników języka odziedziczonego. Tym pierwszym umożliwia 
opanowanie większej liczby tematycznie powiązanych wyrazów; drugim - pozwala 
poznać zapis słów, które często znają jedynie w wersji mówionej.

2.1. Odwzorowywanie oparte na bodźcu werbalnym

2.1.1. Uzupełnianie zdań lub tekstów wyrazami z ramki (bank słów)

W nauczaniu zintegrowanym zadania polegające na uzupełnianiu luk powinny 
mieć wyraźne ukierunkowanie tematyczne. Wyrazy tworzące bank muszą więc na
leżeć do tego samego zakresu tematycznego, stanowiąc jednocześnie egzemplifikację 
określonej reguły ortograficznej.

ORT, / LEK. 1

Proszę uzupełnić tekst wyrazami z ramki.

MIESZKANIE 
PISOWNIA -Ó / -U

pokój | stół | półki | funkcjonalny | przedpokój | łóżko | lodówka | sufit | ogród 
biurko | ubikację | urządzony | kuchnia | lustro | duży

Paweł oglądał kawalerkę w Podgórzu. ...Pokój...0 z balkonem jest bardzo 
 1 i ładnie ............................. 2 . Ma dwa okna, z których widać piękny 
............................. 3. . Pod oknem stoi stylowe............................4. Po prawej stronie w rogu 
jest wygodne.....................5, a po lewej - znajduje się ...................................6 i krzesła. Ściany
mają kolor żółty, a.............................. 7 jest biały. Na ścianach wiszą................................... 8
na książki i piękne stare ............................... 9 w złoconej ramie. Obok pokoju jest mała
......................... 10. Stoi w niej rząd szafek oraz  11 . Mieszkanie ma widną 
łazienkę i osobną....................................... 12 z umywalką.................................... 13 jest mały, ale
bardzo.................................... 14: stoi w nim szafka na buty i wieszak na ubrania. Kawalerka
bardzo podoba się Pawłowi. Jeśli właściciel opuści nieco cenę, będzie chciał ją wynająć.

2.1.2. Tworzenie list wyrazowych

Ćwiczenia tego typu są pewnego rodzaju odwrotnością przepisywania wyrazów 
z ramki - tu tworzy się rodzaj banku słów, w których pisowni pojawia się określony 
problem. Wyrazy te w nauczaniu zintegrowanym powinny należeć do kręgu tema-
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INTEGRACJA NAUCZANIA PISOWNI I SŁOWNICTWA

tycznego omawianego właśnie na zajęciach. Należy je wyselekcjonować z tekstów 
mówionych i pisanych stanowiących podstawę zadań rozwijających sprawności re- 
ceptywne lub z ćwiczeń leksykalnych sensu stricto.

ORT. / LEK. 2

Proszę wpisać wyrażenia z ramki do odpowiedniej kolumny, jak pokazano w przykładzie. 
Uwaga! Niektóre wyrażenia można wpisać do obu kolumn.

MIASTO / WIEŚ 
PISOWNIA -RZ / -Ż

ścieżka rowerowa | cmentarz komunalny | urząd gminy | wieża ratuszowa | przejście 
dla pieszych | przystanek tramwajowy | osiedlowe przedszkole | przychodnia 

specjalistyczna | betonowy krawężnik | narożna kamienica | przydrożna kapliczka | 
wielopoziomowe skrzyżowanie | gospodarskie podwórze | dworzec kolejowy

WIEŚ MIASTO
0. urząd gminy 0. przystanek tramwajowy
1. 1.
2. 2.
3. 3.
4. 4.
5. 5.
6. 6.

2.1.3. Rozsypanki
Technika ta, jak już wspomniano (zob. III, 2.1.3.3), polega na porządkowaniu 

pociętych zdań, których wszystkie elementy leksykalne powinny być znane uczącym 
się. Zadania takie mogą więc przyczyniać się do utrwalania znajomości słownictwa 
z danego zakresu tematycznego.
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ORT. / LEK. 3

Proszę przepisać poniższe zdania tak, by miały logiczny sens.

ZAWODY 
PISOWNIA SPÓGŁOSEK DŹWIĘCZNYCH 

I BEZDŹWIĘCZNYCH

Przykład: się Zwierzęta weterynarzy, boją
Zwierzęta boją się weterynarzy.

1. wypadek, listonosz Nasz miał

2. treserem narzeczony psów. Mój jest

3. „Wieczór” Rolę aktor, detektywa ulubiony gra mój filmie w

4. siedzi brat. Ksiądz, młodego, jego obok pana to który

5. z konkursie Pierwsze zajęli w cukiernicy miejsce Torunia. „Słodkie pierniki”

6. szczęście, chwyć się bo kominiarza, przynosi guzik, to Gdy spotkasz za

2.1.4. Grupowanie wyrazów (dobieranie)
W nauczaniu ortografii dobre efekty daje ćwiczenie polegające na łączeniu wy

razów w pary, a potem układanie z nimi zdań lub krótkich tekstów. Ćwiczenie takie 
jest również bardzo często wykorzystywane w nauczaniu słownictwa. Różnica mię
dzy ortograficznym a leksykalnym ukierunkowaniem tego typu zadania polega na 
doborze słów. W zadaniach ortograficznych znajdują się zazwyczaj wyrazy, których 
pisownia może sprawiać uczącym się trudności. W zadaniach o charakterze leksy
kalnym (technika dopełniania połączeń wyrazowych) uczący się ma się koncentro
wać przede wszystkim na łączliwości poszczególnych elementów, ich pisownia zaś 
utrwalana jest przy okazji. Wybierając połączenia zawierające określone trudności 
w pisowni i ilustrując je odpowiednio dobranym materiałem leksykalnym, nauczy
ciel ukierunkowuje zadanie, nie zmieniając przy tym typu działania oczekiwanego 
od uczących się, którym jest rozpoznanie poprawnego połączenia (poziom recepcji) 
lub posłużenie się nim w samodzielnie skonstruowanych zdaniach (poziom produk
cji), które dodatkowo rozwija ich kompetencję gramatyczną.
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ORT. / LEK. 4

Proszę połączyć wyrazy z dwóch kolumn i ułożyć z nimi zdania, jak pokazano w przykładzie.

A. B.

UBRANIA
PISOWNIA -0 / -U

0. długa a. bluzka
1. bursztynowa b. buty
2. różowa c. fartuszek
3. sztuczne d. sukienka
4. żółty e. spódnica
5. krótka f. biżuteria
6. skórzane 8- futro

Przykład: Na koncert włożę długą spódnicę.

1........................................................................................................................................................
2........................................................................................................................................................
3 ........................................................................................................................................................
4 ........................................................................................................................................................
5 ........................................................................................................................................................
6 ........................................................................................................................................................

2.1.5. Wypisywanie wyrazów pokrewnych z podanej listy

Zadanie tego typu polega na wypisaniu z podanej listy słów z tej samej rodziny. 
Pierwsze jest podane, kolejne należy umieścić obok. Następnie trzeba ułożyć zdania 
ze wszystkimi wyrazami z listy. W ten sposób poszerza się zasób słownictwa uczą
cych się i unaocznia im konieczność zachowania tej samej pisowni.
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ORT. / LEK. 5

Proszę pogrupować wyrazy z ramki należące do danej rodziny, a następnie ułożyć z nimi 
zdania tak, jak pokazano w przykładzie.

BAŚNIE I LEGENDY
PISOWNIA -0 / -U

wzgórze | góra | żyć | król | życiowy | królestwo | górny | królewna | życie | podgórski | 
życiodajny | królewski

Przykład: król —■ królewski, królewna, królestwo

1. To jest portret króla Kazimierza Wielkiego.
2. Na aukcji wystawiono królewską koronę.
3. Chciał oddać królestwo w zamian za tajemnicę długowieczności.
4. Basia przebrała się za królewnę Śnieżkę i zajęła pierwsze miejsce w konkursie na 

najładniejszy strój.

2.2. Odwzorowywanie oparte na bodźcu wizualnym

Podpisywanie rysunków, fotografii, wypełnianie diagramów wyrazami z banku 
są innymi formami przepisywania. Te nieskomplikowane zadania można stawiać 
przed uczącymi się także na wysokich poziomach zaawansowania. Mogą one wów
czas stanowić swego rodzaju przerywniki w lekcji. Stymulują one bowiem prawą pół
kulę mózgową, co w znacznym stopniu zwiększa szansę na opanowanie poprawnego 
zapisu wyrazów.

Materiały wizualne są także często wykorzystywane w nauczaniu leksyki. 
Wsparcie treści słownych ilustrującymi je obrazami podwyższa bowiem efektyw
ność zapamiętywania. Skorelowane nauczanie pisowni i leksyki powinno, tak jak 
i w przypadku omówionych już ćwiczeń, polegać na prezentacji danego zagadnienia 
ortograficznego przy wykorzystaniu słownictwa z określonego kręgu tematycznego.
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2.2.1. Podpisywanie obrazków/uzupełnianie tekstu na podstawie 
obrazków

W wersji trudniejszej wyrazów może być więcej niż luk. Innym wariantem tego ćwi
czenia jest uzupełnianie luk w wyrazach na podstawie obrazków.
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ORT. / LEK. 6b

Proszę uzupełnić brakujące litery. Pierwsze uzupełnienie jest przykładem.

POGODA
PISOWNIA -RZ / -Ż

Dzisiaj w całym kraju będzie bardzo brzydka pogoda.

Zachmurzenie duże z niewielkimi p.. .ejaśnieniami.

Na północy m.. .awka,

na zachodzie kraju będzie padać ...ęsisty

Na wschodzie bu.. .e, którym towarzyszyć będzie porywisty wiatr.

Pod koniec tygodnia spodziewane jest znaczne ochłodzenie.

Na pogórzu pojawią się lokalne przymrozki, a wysoko w górach - śnie.. .yce.

3. Techniki nauczania pisowni w oparciu o percepcję słuchową i ich 
korelacja z technikami nauczania słownictwa

Dyktanda, mimo że zazwyczaj kojarzą się z utrwalaniem bądź sprawdzaniem 
stopnia opanowania pisowni, mogą być efektywnym sposobem poszerzania znajo
mości słownictwa, a niekiedy także jego wprowadzania. Do tego celu najlepiej nadają 
się dyktanda całościowe, dyktanda typu coraz dłuższe zdania, dyktanda gramatyczne 
oraz sporządzanie transkryptu1. Warunkiem, który musi zostać spełniony, jest odpo
wiedni dobór materiału.

1 Należą tu również dyktanda obrazkowe, chociaż polegają na rysowaniu, a nie na pisaniu. Po
magają jednak utrwalać słownictwo tematycznie, uczą koncentracji i zapamiętywania słuchanego 
tekstu.
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3.1. Dyktando częściowe

a. Uzupełnianie literami.

ORT. / LEK. 7a

Proszę wpisać rz lub ż w puste miejsca

DOM / RODZINA 
PISOWNIA -RZ/-Ż

Na parterze0 jednopiętrowego domu z małym ogródkiem mieszka Witek z ...oną1 
i dzieckiem. Ich samochód stoi w gara...u2. Na pierw...ym3 pięt...e4 mieszka pani 
Konstancja z mę.. ,em5. Do nich nale.. .y6 strych. Jest tam pełno niepot.. .ebnych7.. .eczy8, 
starych mebli i nieu...ywanych9 sp...ętów10. Piwnica jest wspólna, ale ko...ystan z niej 
Witek, który ma tam swój war.. .tat12, bo bardzo lubi majsterkować.

(Skorupa, Lipińska 2009: 86)

b. Uzupełnianie wyrazami.

ORT. / LEK. 7b

W trakcie słuchania proszę wypełnić luki.

ŻYCIE CODZIENNE
PISOWNIA CZASOWNIKÓW 

ZAKOŃCZONYCH NA -ĄĆ

Po podróży szybko ... odpoczęłam... °,...................................................1 się 20 minut, a potem
.2 prysznic. Włożyłam sukienkę,..................................................................... 3, włosy i zrobiłam 
makijaż..........................4 drzwi na klucz, zeszłam do hotelowej jadalni i...............................5
stolik. Po chwili pojawił się Tomek, .......................6 kartę i ...............................7 wybierać
dania. Nagle ktoś głośno........................................ 8 i zgasło światło.

3.2. Dyktando ciągłe
Tekst dyktanda powinien być na tyle opracowany (zazwyczaj całkiem wymyślo

ny), aby stanowił ilustrację jakiegoś zagadnienia ortograficznego (8a). Nie powinien 
być zbyt długi ani zbyt trudny. Jako podstawę dyktanda można także wykorzystać 
teksty z podręczników lub czasopism (8b).
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ORT. / LEK. 8a

Proszę zapisać dyktowany tekst.

EDUKACJA 
PISOWNIA-i /-ii

Wiktoria wróciła z wywiadówki bardzo zadowolona. Michał zebrał dużo pochwał i miał 
coraz lepsze oceny: z biologii i fizyki same piątki, a z matematyki nawet szóstki. Z chemii 
i geografii zebrał czwórki, dobrze też radzi sobie z polskim i hiszpańskim. Z historii ma 
trójkę, ale chyba na koniec roku ją poprawi. Otrzymał wyższe oceny z muzyki niż plastyki, 
a w gimnastyce nie ma sobie równych.

ORT. / LEK. 8b

Proszę zapisać dyktowany tekst.

MIASTO
PISOWNIA MAŁYCH I DUŻYCH LITER

Turystyczny wizerunek tego miasta tworzą: architektura mieszkalna z ubiegłych stuleci, 
zabudowania kościelne, krakowskie wyższe uczelnie oraz wspaniałe muzea. Centrum mia
sta to Rynek Główny, na którym znajdują się Sukiennice, średniowieczna budowla od wie
ków służąca kupcom, kościół Mariacki, w którym podziwiać można monumentalny ołtarz 
Wita Stwosza, średniowieczny ratusz oraz wiele pięknych budynków.
Idąc ulicą Grodzką w stronę Wawelu, nie można nie zauważyć szeregu zabytkowych ka
mienic oraz kościołów, należących do zespołów klasztornych Dominikanów i Franciszka
nów.

(Na podst. Kraków - bardzo dokładana mapa turystyczna, 
http://www.open.vot.pl/dialog/index.php?topic= 184.0)

Ten sam tekst może zostać wykorzystany jako materiał do dyktanda gramatycznego 
(i / lub transkryptu).

3.3. Coraz dłuższe zdania
Zapisywanie coraz dłuższych zdań ma z założenia stanowić wprawki w zapamię

tywaniu. Ponieważ zdania powinny zawierać znane słuchaczom struktury i słowni
ctwo, technika ta stwarza doskonałą okazję do utrwalania leksyki.
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ORT. / LEK. 9

Proszę zapisać dyktowany tekst.

ZWIERZĘTA
PISOWNIA -U / -O

Chrapiący tygrys

1. Tygrys, gdy nie śpi, rusza na polowanie.
2. Poluje najchętniej nocą, bo wtedy panuje przyjemny chłód.
3. W ciągu dnia tygrys zalega w cieniu pod drzewem, oszczędzając energię.
4. Jeśli naszłaby go ochota na bieganie, szybciej poczułby głód i musiałby wcześniej 

zapolować.
(Na podst. „Focus” 2010, nr 7)

3.4. Pisanie z pamięci
ORT. / LEK. 10

Proszę zapisać widziany i słyszany tekst.

ŻYCIE CODZIENNE
PISOWNIA -H / -CH

Była ohydna pogoda. Na horyzoncie widać było czarne chmury, wichura miała siłę 
huraganu. Halina poczuła chłód, więc postanowiła zjeść grochówkę z sucharkiem, a potem 
wypić herbatę. Wyjęła też z lodówki chałwę i jogurt. Włączyła telewizję i zaczęła oglądać 
horror. Był tak nudny, że po paru chwilach zasnęła.

(Lipińska 2009: 120)

4. Techniki utrwalające znajomość pisowni w nauczaniu leksyki
Wśród ćwiczeń tematycznych i kategoryzujących wiele jest takich, w trakcie wy

konywania których można utrwalać umiejętność poprawnego zapisu. Podobnie rzecz 
wygląda w przypadku ćwiczeń leksykalno-frazeologicznych. Właściwie wszystkie 
ćwiczenia leksykalne wykonywane pisemnie mogą być sklasyfikowane bądź jako od
wzorowywanie, bądź pisanie z pamięci. Te, które polegają na zaznaczaniu, łączeniu 
itp., pozwalają, przy odpowiednim ukierunkowaniu, na utrwalanie pisowni głównie 
wzrokowcom. Ich głośne odczytywanie wspomaga natomiast pamięć słuchową.
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LEK. / ORT. 2

Proszę dopasować/połączyć wyrazy/wyrażenia z ich definicjami.

ŚRODOWISKO NATURALNE 
PISOWNIA -RZ / -Ż

A.
1. lawa

B.
1. osoba, która została ciężko ranna lub zginęła w wyniku 

wypadku, katastrofy
2. trzęsienie ziemi
3. powódź
4. susza
5. huragan
6. ofiara

2. żarząca się, płynna skała
3. przedłużający się okres bez deszczu
4. całkowite zniszczenie
5. bardzo silny wiatr, któremu towarzyszą burze i ulewny deszcz
6. wielka ilość wody, która, przemieszczając się szybko, zalewa 

miasta, wsie i pola uprawne
7. ewakuacja
8. pożar
9. zagłada

7. nakaz opuszczenia domu/mieszkania
8. nagłe ruchy powierzchni ziemi, które powodują
9. ogień, który niszczy

Proszę wypisać do odpowiednich rubryk wyrazy, w których występuje „rz”, i te, w których 
występuje „ż”.

-rz -ż

towarzyszy pożar

5. Podsumowanie
W świetle powyższej analizy oddzielenie nauczania słownictwa i ortografii wydaje 

się wręcz niemożliwe. O ile jednak za naturalne wydaje się utrwalanie umiejętności 
stosowania poprawnego zapisu przy okazji poszerzania kompetencji leksykalnej, o tyle 
nie wszyscy zdają sobie sprawę, że dzięki rozmaitym ćwiczeniom ortograficznym moż
na efektywnie rozwijać znajomość słownictwa. W tym celu należy jedynie bardziej 
świadomie dobierać materiał dydaktyczny, co nie jest łatwe, ale i nie niemożliwe2.

2 Dodanie komponentu fonetycznego do powstałych zadań uzupełnia triadę: forma foniczna - 
forma graficzna - znaczenie, co pozwala uczącym się na pełne opanowanie znaku językowego.
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Klucz do ćwiczeń

ORT. / LEK. 1
0. pokój
1. duży 8. półki
2. urządzony 9. lustro
3. ogród 10. kuchnia
4. biurko 11. lodówka
5. łóżko 12. ubikację
6. stół 13. przedpokój
7. sufit 14. funkcjonalny

ORT. / LEK. 2
WIEŚ MIASTO

0. urząd gminy 0. przystanek tramwajowy
1. przejście dla pieszych 1. ścieżka rowerowa
2. ścieżka rowerowa 2. cmentarz komunalny
3. przydrożna kapliczka 3. wieża ratuszowa
4. gospodarskie podwórze 4. przejście dla pieszych
5. krawężnik 5. przychodnia specjalistyczna
6. dworzec kolejowy 6. osiedlowe przedszkole

7. narożna kamienica
8. zakłady przemysłowe
9. wielopoziomowe skrzyżowanie

10. krawężnik
11. dworzec kolejowy

ORT. / LEK. 3

Przykład: się Zwierzęta weterynarzy boją
Zwierzęta boji} się weterynarzy.

1. Nasz listonosz miał wypadek.
2. Mój narzeczony jest treserem psów.
3. Rolę detektywa w filmie „Wieczór” gra mój ulubiony aktor.
4. Ksiądz, który siedzi obok pana młodego, to jego brat.
5. Pierwsze miejsce w konkursie „Słodkie pierniki” zajęli cukiernicy z Torunia.
6. Gdy spotkasz kominiarza, chwyć się za guzik, bo to przynosi szczęście.
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ORT. / LEK. 4
0. długa e. spódnica
l. bursztynowa f. biżuteria
2. różowa a. bluzka
3. sztuczne g. futro
4. żółty c. fartuszek
5. krótka d. sukienka
6. skórzane b. buty

ORT. / LEK. 5

Przykład: król 
góra 
żyć

— królewski, królewna, królestwo 
~~ górny, podgórski, wzgórze 

życie, życiowy, życiodajny

ORT. / LEK. 6a 

0. zachmurzenie małe
1. śnieżyca
2. rzęsisty deszcz
3. burza
4. zachmurzenie duże
5. przejaśnienia
6. opady przelotne

ORT. / LEK. 6b

Dzisiaj w całym kraju będzie bardzo brzydka pogoda. Zachmurzenie duże z niewielkimi 
przejaśnieniami. Na północy mżawka, na zachodzie kraju będzie padać rzęsisty deszcz, na wschodzie 
burze, którym towarzyszyć będzie porywisty wiatr. Pod koniec tygodnia spodziewane jest znaczne 
ochłodzenie. Na pogórzu pojawią się lokalne przymrozki, a wysoko w górach - śnieżyce.

ORT. / LEK. 7a

Na parterze0 jednopiętrowego domu z małym ogródkiem mieszka Witek z żoną' i dzieckiem. Ich 
samochód stoi w garażu2. Na pierwszym3 piętrze"1 mieszka pani Konstancja z mężem5. Do nich należy6 
strych. Jest tam pełno niepotrzebnych7 rzeczy8, starych mebli i nieużywanych’ sprzętów10. Piwnica 
jest wspólna, ale korzysta" z niej Witek, który ma tam swój warsztat12, bo bardzo lubi majsterkować.

ORT. / LEK. 7b

Po podróży szybko ...odpoczęłam0, zdrzemnęłam1 się 20 minut, a potem wzięłam2 prysznic. 
Włożyłam sukienkę, spięłam3 włosy i zrobiłam makijaż. Zamknęłam1 drzwi na klucz, zeszłam do 
hotelowej jadalni i zajęłam5 stolik. Po chwili pojawił się Tomek, wziął6 kartę i zaczęliśmy7 wybierać 
dania. Nagle ktoś głośno krzyknął8 i zgasło światło.
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LEK. / ORT. 1

Dokładnie (akurat, równo, szczegółowo) 50 lat temu zdobyto Mount Everest. Dwadzieścia 
dziewięć lat wcześniej George Mallory zniknął w śnieżycy, prawie (tuż, w pobliżu, z przodu) pod 
wierzchołkiem. Czy przed śmiercią zdobył szczyt (czubek, górę, wzgórze)?
Pierwsze zwłoki odnalazł Dave Hahn. Gdy zdjął swoją maskę tlenową, aby lepiej im się przyjrzeć, 
o mało się nie przewrócił (poruszył, odwrócił, wywrócił). Złapał jednak balans (spokój, równowagę, 
luz) opanował kaszel i pochylił się nad ciałem. Gdy zaczął szarpać za kanarkowy (różnobarwny, 
żółty, purpurowy) ortalion kurtki, napotkał srogi (okrutny, nieludzki, surowy') wzrok Conrada 
Ankera ...

akurat, tuż, w pobliżu, z przodu, czubek, 
poruszył, luz, purpurowy, okrutny, nieludzki, 
surowy

o
równo, szczegółowo, górę, wzgórze, 
odwrócił, wywrócił, spokój, równowagę, 
różnobarwny, żółty

LEK. / ORT. 2

rz ż
towarzyszy, trzęsienie, przemieszczając, 
powierzchni

pożar, ciężko, przedłużający, żarząca się

Dwa ostatnie słowa z drugiej kolumny mogą się znaleźć w obu rubrykach.
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V. INTEGRACJA NAUCZANIA GRAMATYKI

I SŁOWNICTWA

1. Słownictwo i gramatyka w dydaktyce języka

Najprostsza definicja języka mówi, że składa się on z gramatyki i słownika (zob. 
Przybylska 2003). Wpisana w nią równowaga nie znajdowała jednakże odbicia w dy
daktyce języków obcych, w której system gramatyczny dominował nad leksykalnym. 
Dopiero w podejściu komunikacyjnym zwrócono uwagę na konieczność nie tyle sy
stematycznego, jak dotychczas, ile systemowego nauczania słownictwa, nada
jąc mu nieco większą rangę.

Zintegrowana dydaktyka słownictwa i gramatyki, jak pokazuje doświadczenie, 
skutkuje lepszym opanowaniem leksyki przy równie dobrym wyćwiczeniu struktur 
gramatycznych. Opiera się ona na planowym wykorzystaniu materiału leksykal
nego wprowadzanego na zajęciach w toku ćwiczeń o charakterze gramatycznym. 
Nauczanie słownictwa i gramatyki nie jest więc realizowane w układzie paralel- 
nym, w którym osobną sekcję stanowią ćwiczenia leksykalne, osobną gramatyczne, 
ale w układzie sprzężonym. Rozwiązanie takie zapewnia uczącym się wielokrot
ny i bardziej zróżnicowany kontakt z nowymi wyrazami, co sprzyja ich lepszemu 
zapamiętywaniu.

2. Techniki nauczania słownictwa i ich korelacja z nauczaniem gramatyki

Nauczaniu słownictwa służą rozmaite ćwiczenia. Najlepiej do korelacji z kom
ponentem gramatycznym nadają się ćwiczenia leksykalno-frazeologiczne, a także 
niektóre ćwiczenia kategoryzujące oraz tematyczne. Te ostatnie w szerszym zakresie 
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należy stosować na poziomie podstawowym (A) i pierwszym poziomie samodziel
ności (BI), kiedy uczący się poznają podstawowe reguły gramatyczne, a ich zasób 
słownikowy budowany jest intensywnie wszerz, w obszarach słownictwa tematycz
nego. Potem ich miejsce powinny zająć kierunkowane gramatycznie zadania leksy
kalne i leksykalno-frazeologiczne.

Kierunkowane gramatycznie ćwiczenia tematyczne mogą być bardzo przydat
ne w pracy zarówno z cudzoziemcami, jak i uczącymi się, którzy znają język polski 
z domu. Tym pierwszym pomagają pełniej automatyzować określone struktury, dru
gim pozwalają zrozumieć mechanizmy gramatyczne (np. rekcję czasowników).

2.1. Ćwiczenia kategoryzujące i tematyczne
Ćwiczenia kategoryzujące i tematyczne najczęściej polegają na:

• grupowaniu wyrazów wokół pewnego tematu,
• przygotowywaniu list słów niezbędnych do dyskusji na dany temat,
• przyporządkowywaniu słów do pewnych kategorii,
• wykluczaniu słów zgodnie z ustalonym wcześniej kryterium,
• odnajdowaniu słowa „innego wśród podobnych”.

Zazwyczaj operuje się w nich wyrazami w formach podstawowych (tzn. czasow
nikami w bezokoliczniku, rzeczownikami w mianowniku liczby pojedynczej itp.). 
Mogą one jednakże wspomagać rozwijanie kompetencji gramatycznej, nie tracąc 
swojego leksykalnego charakteru. Wystarczy jedynie zmienić lub nieco zmodyfiko
wać instrukcję.

LEK. / GRAM. 1

Proszę uzupełnić tabelę zgodnie z podanym przykładem.

JEDZENIE 
BIERNIK, DOPEŁNIACZ, 
NARZĘDNIK L.P. i L.MN.

Bardzo lubię ... Nie lubię ... Przepadam za ...
0. powidła śliwkowe 0. powidła śliwkowe 0. powideł śliwkowych 0. powidłami śliwkowymi
1. kurczak z frytkami 1. 1. 1.
2. zupa pieczarkowa 2. 2. 2.
3. surówka z selera 3. 3. 3.
4. polędwica z rusztu 4. 4. 4.
5. panierowany pstrąg 5. 5. 5.
6. pasztet drobiowy 6. 6. 6.
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Podobnie można postąpić w przypadku ćwiczenia, w którym wyrazy z ramki 
przyporządkowuje się do określonych kategorii.

LEK. / GRAM. 2

Proszę uzupełnić tabelkę wyrazami z ramki, jak pokazano w przykładzie.

ŻYCIE CODZENNE
MIEJSCOWNIK, DOPEŁNIACZ, 

BIERNIK LP.

prywatna kwatera | tekst prawniczy | kolejny egzamin | urocze miejsce | 
stare gazety | wizyta u dentysty | małe psy | powieść historyczna | 

duże zmiany | gospodarstwo agroturystyczne | dalekie podróże | tekst prawniczy | 
ulotka reklamowa | elegancki pensjonat | lekcja matematyki | ciekawe opowiadanie | 

dokumenty kolegi | mieszkanie służbowe | 
nowe czasopisma | loty samolotem | czterogwiazdkowy hotel

Przeglądam ... Boję się ... Zatrzymałem/am się w ...
0. tekst prawniczy 0. wizyty u dentysty 0. prywatnej kwaterze
1. 1. 1.
2. 2. 2.
3. 3. 3.
4. 4. 4.
5. 5. 5.
6. 6. 6.

Gramatycznie można także ukierunkować ćwiczenie polegające na zaznaczaniu 
wyrazów niepasujących do pozostałych. Ma ono wtedy nieco innych charakter, gdyż 
wykluczenia trzeba dokonać na postawie analizy gramatycznej, a nie semantycznej1.

1 Ćwiczenia takie wspomagają wzrokowe rozpoznawanie wyrazu, które jest jedną z ważniejszych 
umiejętności w procesie czytania.
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LEK. / GRAM. 3

Proszę zaznaczyć wyrażenie niepasujące do pozostałych, jak pokazano w przykładzie.

UBRANIA I DODATKI 
REKCJA CZASOWNIKA

Przykład: Nie mam: eleganckiego krawata, chusteczki higienicznej, foliowej torebki,

1. Ta bluzka nie pasuje do bawełniana spódnica, sztruksowych spodni, wzorzyste
go swetra, jedwabnej marynarki.

2. Zazdroszczę Basi balowej sukienki, skórzaną torebkę, oryginalnego pa
ska, pięknych kolczyków.

3. Szukam ciepłych butów, jedwabną apaszkę, pakownej torby, 
drewnianego wieszaka.

4. Zakładam skórzane buty, futrzaną czapkę, ciepłych rękawiczek, 
wełniany szalik.

5. Potrzebuję zimowego płaszcza, puchowej kurtki, ciepły szalik, ko
lorowych bluzek.

6. Przyglądam się srebrnym kolczykom, wspaniałego naszyjnika, złotej 
bransoletce, śmiesznemu wisiorkowi.

2.2. Ćwiczenia leksykalne i leksykalno-frazeologiczne

W zintegrowanym nauczaniu słownictwa i gramatyki na poziomie samodzielności 
i zaawansowanym najważniejszą rolę odgrywają ćwiczenia leksykalno-frazeologiczne.

2.2.1. Uzupełnianie luk wyrazami z banku
Ćwiczenia polegające na uzupełnianiu luk wyrazami z ramki (luki sterowa

ne) można ukierunkowywać gramatycznie, podając w ramkach wyrazy w formach 
podstawowych.
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LEK. ! GRAM. 4

Proszę uzupełnić tekst wyrazami z ramki. Proszę pamiętać o poprawnych formach wyra
zów.

PRZESĄDY
ODMIANA CZASOWNIKÓW

żartować | płatać | pochodzić | stroić | zmyślać | wygłupiać się | spowodować

1 kwietnia - to dzień, w którym ludzie ... żartują ...° sobie z bliskich i znajomych, 
.............................. 1 im drobne figle. W tym dniu można też..........................* i 2 do woli. Świę
to to jest znane w wielu krajach na świecie - w państwach anglojęzycznych nazywa się je 
„Ali Fools’ Day”, we Francji „Poisson d’avril”, w Rosji „Dien Smiecha”. Geneza Prima Aprilis 
nie jest dokładnie znana. Podejrzewa się, że.................................. 3 ono z Francji, z czasów,

Proszę zastąpić podkreślone fragmenty tekstu wyrazami o znaczeniu przeciwnym, znajdu
jącymi się w ramce. Proszę pamiętać o poprawnych formach wyrazów. Uwaga! Jeden wyraz 
jest zbędny.

MIASTO
ODMIANA PRZYMIOTNIKA

barwny | zabytkowy | piękny | niesamowity | duży | zamknięty | masywny | zabawny 
nudny | zachwycony | młody

Przewodnik doskonale wiedział, czym zainteresować [ starych ]...młodych...0 ludzi, więc 
jego opowiadania i komentarze były [ bezbarwne ] .................................. ', pełne ciekawych
i [ smutnych ] .............................. 2 anegdot. Na początku udaliśmy się do Ratusza. Tam wy
słuchaliśmy wyjątkowo [ interesującego ] ......................................... 3 wykładu o rzeźbie, ale
za to pozwolono nam usiąść na [ brzydkich ]......................................4, [ nowoczesnych ]
...................................... 5 krzesłach przy [ kruchym ]............................ 6 stole. W pomieszcze
niu o [ małych ]......................... 7, gotyckich oknach panował chłód, ale nie zważaliśmy na to
[ rozczarowani ] ............................ 8 faktem, że znajdujemy się w miejscu, w którym kilkaset
lat wcześniej zasiadali miejscowi dostojnicy.
Następnie poszliśmy do kaplicy Zygmuntowskiej na Wawelu. Zwykle można ją oglądać przez 
[ otwartą ]..................... 9 kratę, dla naszej grupy zrobiono jednak wyjątek i wpuszczono nas
do środka.

kiedy to w 1564 roku król Karol IX zreformował kalendarz. Związane z tym zamieszanie 
.....................................4 mnóstwo śmiesznych sytuacji i na pamiątkę tego wydarzenia wszyscy 
do dziś.................................................. 5 w tym dniu żarty i.......................................... 6 niestwo
rzone historie.

(Na podst. http://magazynlokalny.co.uk)

LEK. / GRAM. 4a
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2.2.2. Wypełnianie luk otwartych

Ćwiczenia polegające na uzupełnianiu luk otwartych, w których zadaniem uczą
cych się jest przywołanie z pamięci odpowiedniego elementu leksykalnego i użycie 
go w stosownej do kontekstu formie, są z założenia ukierunkowane gramatycznie. 
Oparcie ich na tekście już wykorzystywanym (lub poruszającym ten sam temat), 
dzięki zwielokrotnieniu kontaktu uczących się z wybranymi wyrazami, wspomaga 
proces zapamiętywania leksyki z określonego kręgu.

LEK. / GRAM. 5 

Proszę wpisać brakujące wyrazy, jak pokazano w przykładzie.

PRACA
FLEKSJA RZECZOWNIKA

PRZYMIOTNIKA

Michał był znów ... bezrobotny ...°. Tym razem nie został zwolniony, a sam postanowił 
odejść. Denerwował go...................................', który cały czas był niezadowolony. Dener
wowali go też inni............................................................. 2, bo im, nie tak jak jemu, chciało
się pracować. Ponieważ zbliżało się lato, postanowił poszukać.............................................. 3
poza miastem. Wyjechał w okolice Poznania zbierać truskawki. Nie było to lekkie zaję
cie, szybko więc zaczął myśleć o innym sposobie zarabiania pieniędzy. W gazecie znalazł 
.........................................................4. Agencja ochrony szukała nowych pracowników. Mi
chał był zawsze sprawny, bystry. Złożył odpowiednie.............................. 5 i został przyjęty.
Praca bardzo mu się podoba, a .......................................6, jaką dostaje, pozwala mu na cał
kiem wygodne życie.

2.2.3. Dopełnianie kolokacji

Ćwiczenia te polegają na uzupełnianiu połączeń typowych dla języka polskiego. 
Włączenie tego rodzaju ćwiczeń do komponentu o charakterze gramatycznym jest 
bardzo proste i wymaga jedynie rozwinięcia instrukcji. Materiał wyjściowy należy 
zaś wyselekcjonować z tekstu omawianego/tekstów omawianych na zajęciach.
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LEK./GRAM. 6  

Proszę połączyć wyrazy z kolumny A z wyrazami z kolumny B, tworząc poprawne związki 
wyrazowe, a następnie ułożyć z nimi zdania, jak pokazano w przykładzie.

PRZESĄDY
ŁĄCZI.IWOŚĆ SKŁADNIOWO-SEMANTYCZNA

A. B.
0. wywoływać a. zaklęcie
1. wróżyć b. w niemalowane drewno
2. rzucić c. duchy
3. przepowiadać d. z ręki
4. odpukać e. przyszłość
5. czytać f. urok
6. wypowiedzieć g-.. w myślach

Przykład: Czy wierzysz w to, że Alina wywołała wczoraj ducha starego pirata?

2.2.4. Parafrazowanie wypowiedzi

Ćwiczeniem leksykalno-frazeologicznym, które z założenia ma wbudowany 
komponent gramatyczny, jest parafrazowanie tekstów, które można zaliczyć do dzia
łań o charakterze mediacyjnym. Sprawia ono spore kłopoty nawet tym uczącym się, 
którzy bardzo dobrze znają język polski. Umiejętność wyrażenia tej samej treści za 
pomocą innych środków językowych jest bowiem niezwykle trudna. Jej rozwijania 
nie można jednak pomijać w nauce, gdyż mediacja jest nieodłączną częścią komuni
kacji (zob. ESOKJ 2003).
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LEK. / GRAM. 7

Proszę sparafrazować poniższe zdania, wykorzystując słowa podane w nawiasach.

CZŁOWIEK, RODZINA 
FLEKSJA RZECZOWNIKA, CZASOWNIKA, 

PRZYMIOTNIKA

Przykład: Dorota i Marek postanowili się pobrać. (ślub)
Dorota i Marek postanowili wziąć ślub.

1. Jej dziadek ma już ponad 80 lat. (podeszły)

2. Marta jest w ciąży. (spodziewać się)

3. Ona sama wychowuje dziecko. (samotny)

4. Adam i Ola zerwali ze sobą. (rozstać się)

5. Sąd odebrał mu prawa rodzicielskie. (pozbawić)

6. Eryk zostawił żonę i związał się z inną kobietą. (odejść)

3.Techniki nauczania gramatyki i ich korelacja z komponentem 
leksykalnym

O ile uzupełnianie ćwiczeń leksykalnych komponentem gramatycznym wydaje 
się rozwiązaniem celowym, o tyle leksykalne kierunkowanie zadań gramatycznych 
jest wręcz koniecznością, zwłaszcza w świetle tego, co zostało wcześniej powiedzia
ne na temat dotychczasowej dominacji gramatyki nad słownictwem w dydaktyce 
języka. Dryle automatyzujące są bowiem doskonałą okazją do utrwalania słowni
ctwa, o czym często nie pamiętają ani autorzy materiałów dydaktycznych, ani sami 
nauczyciele.

Rozwiązanie jest korzystne dla obu grup uczących się. Cudzoziemcom, dzięki 
zwielokrotnionemu kontaktowi, pozwala lepiej zapamiętywać nowe wyrazy; uczą
cym się, którzy znajomość polszczyzny wynieśli z domu, umożliwia zaś aktywowanie 
słownictwa pasywnego.
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3.1 .Techniki automatyzujące - dryl gramatyczny

3.1.1. Imitacja i substytucja

Dryl gramatyczny, jak już wspomniano, jest powtarzaniem struktur przy zmie
niającym się wypełnieniu leksykalnym. Zarówno w ćwiczeniach opartych na techni
kach imitacji, jak i substytucji, należy dołożyć wszelkich starań, by powtarzane przez 
uczących się struktury zawierały jak najwięcej nowo poznanych wyrazów. Jeśli zatem 
uczący się poznawali nazwy artykułów spożywczych (leksyka), by następnie poznać 
biernik liczby pojedynczej i mnogiej rzeczowników nieżywotnych i przymiotników, 
ćwiczenia substytucyjne winny być w całości przygotowane w oparciu o słownictwo 
z danego obszaru tematycznego. Techniki oparte na imitacji i substytucji należy wy
korzystywać przede wszystkim na poziomie podstawowym (A).

3.1.2. Techniki transformacyjne
Stosowanie ćwiczeń imitacyjnych i substytucyjnych ma jednak dość wąskie za

stosowanie - w praktyce wykorzystuje się je głównie w pracy z uczącymi się na niż
szych poziomach zaawansowania. W kontekście skorelowanego nauczania grama
tyki i leksyki dużo większe znaczenie mają szeroko rozpowszechnione ćwiczenia 
transformacyjne.

W podręcznikach do nauki języka obcego podstawowym narzędziem w pracy 
nad rozwijaniem kompetencji leksykalnej na wyższych poziomach są teksty. Rzadko 
jednakże słownictwo w nich zawarte bywa w pełni wykorzystane w komponencie 
gramatycznym lekcji. Brak korelacji w tym obszarze należy widzieć nie tyle jako roz
wiązanie złe, ile jako mniej efektywne. Jeśli bowiem uczący się podczas wyko
nywania ćwiczeń gramatycznych mają kolejną okazję obcowania ze słowami, które 
spotkali w tekstach, szansa na ich trwalsze zapamiętanie wzrasta.

Poniżej zostały przedstawione przykłady rozwiązania skorelowanego, czyli włą
czającego słownictwo z tekstu do ćwiczeń gramatycznych. Zaproponowane ćwicze
nia nie są wystarczające, by w pełni zautomatyzować strukturę, stają się jednak bar
dzo cennym leksykalnym uzupełnieniem modułu gramatycznego, pozwalającym na 
intensywniejszy kontakt uczących się z wyrazami, które trzeba zapamiętać.
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GRAM. / LEK. 1

Po przeczytaniu tekstu proszę wykonać znajdujące się pod nim ćwiczenia.

NAUKA
STRONA BIERNA

Cud pamięci
Aby poprawić swoją pamięć, po pierwsze, trzeba spać! Podczas snu nasze mózgi przetwa
rzają informacje, które zdobyliśmy w ciągu dnia i wzmacniają je. Jednocześnie z „głowy” 
są usuwane dane, których nie potrzebujemy. Po drugie, ćwiczyć ciało. Wysiłek fizyczny 
pomaga dobrze się wyspać, a także zwiększa przepływ krwi przez mózg. Do naszej gło
wy dociera więc więcej tlenu i substancji odżywczych. Ćwiczenia pomagają pozbyć się 
stresu, w którym organizm produkuje hormony niszczące pamięć. Po trzecie, dobrze się 
odżywiać. Kwasy omega-3, które znajdują się głównie w rybach, pomagają zwiększyć zdol
ność uczenia się. Uwaga! Ci, którzy nie mogą nawet patrzeć na ryby, mogą kupić w aptece 
wygodne do spożycia kapsułki. Po czwarte, gimnastykować mózg! Nawet niewielki wysi
łek intelektualny sprawia, że pamięć lepiej funkcjonuje. Uczenie się wierszyków w szkole 
było zatem głęboko uzasadnione. Bardzo pomocne jest też rozwiązywanie krzyżówek i gra 
w brydża (i kto mówi, że zapamiętywanie nie jest przyjemne). Po piąte, korzystać z uży
wek. Oczywiście z umiarem. Do „polepszaczy” pamięci należą kofeina i ciemna czekolada. 
Najlepiej jeżeli źródłem kofeiny jest czarna herbata, a nie kawa. Po szóste, przeprosić się 
z ziołami. Szczególnie polecana jest szałwia. Badania wykazały, że osoby, które zażywa
ły kapsułki z wyciągiem z szałwii, zdecydowanie lepiej rozwiązywały testy polegające na 
przypominaniu sobie ciągów słów.
Obecnie naukowcy badają skomplikowany mechanizm zapamiętywania na poziomie ko
mórki i wierzą, że stworzą rodzaj viagry dla mózgu. Wielu lekarzy i uczonych uważa jed
nak, że pigułka poprawiająca pamięć osobom zdrowym wiąże się ze zbytnim ryzykiem. 
Efekt może być taki, że nasza pobudzona wyobraźnia po prostu „odjedzie” i nie będziemy 
w stanie kontrolować biegu własnych myśli. Zwolennicy pigułek zapewniają jednak, że 
sukces w tej dziedzinie jest tylko kwestią czasu. Pytanie nie brzmi „czy”, ale „kiedy” Znaj
dziemy ten lek - twierdzą.

(M. Kossobudzka, http://serwisy.gazeta.pl/zdrowie, 2006)

I. Proszę zamienić zdania w stronie czynnej na zdania w stronie biernej.

Przykład: Ludzie zapamiętują informacje.
Informacje są zapamiętywane przez ludzi.

1. Człowiek przyswaja informacje w ciągu dnia.

2. W nocy mózg przetwarza przyswajane informacje.

3. Organizm produkuje hormony niszczące pamięć.
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GRAM. / LEK. 1 (cd.) 

4. Naukowcy wykorzystują tę metodę od niedawna.

5. Niektórzy ludzie zażywają lekarstwa wspomagające pamięć.

6. Starsi panowie rozwiązują krzyżówki.

II. Proszę zamienić zdania w stronie biernej na zdania w stronie czynnej.

Przykład: Informacje są zapamiętywane przez ludzi.
Ludzie zapamiętują informacje.

1. Pamięć przestrzenna jest wspomagana przez hormony męskie.

2. Strategie wspomagające pamięć były stosowane przez ludzi już w starożytności.

3. Decyzja o rozwiązaniu umowy została uzasadniona przez dyrektora.

4. Pamięć komputera została zniszczona przez wirusa.

5. Bieg myśli jest kontrolowany przez nasz umysł.

6. Wkrótce zostanie stworzony nowy rodzaj lekarstwa - viagra dla mózgu.

III. Proszę przekształcić zdania, zmieniając podkreślone fragmenty na imiesłowy przy
miotnikowe bierne.

Przykład: Nie mamy dostępu do informacji, które przetwarza nasz mózg.
Nie mamy dostępu do informacji przetwarzanych przez nasz mózg.

1. Są to informacje, które usunął nasz mózg.

2. Testy, które rozwiązaliście, proszę zostawić na stole.

3. Proszę teraz zapisać wszystkie informacje, które zapamiętaliście.

4. Jak nazywa się nowe lekarstwo, które wyprodukował koncern „COX”.

5. Miasto, które zniszczył huragan, zostanie odbudowane.

6. Praca, którą wykonują roboty, jest tańsza.
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GRAM. / LEK. 2

Po przeczytaniu tekstu proszę wykonać znajdujące się pod nim ćwiczenia.

SPORT
FLEKSJA RZECZOWNIKA

I PRZYMIOTNIKA

Hodowla mistrza
W przyszłości będzie możliwe nie tylko zwiększanie ogólnej sprawności i siły sportowca, 
ale także przystosowywanie jego organizmu do wybranej dyscypliny. Jak wykazują bada
nia, sprinterzy mają inny układ genów niż długodystansowcy. Czy w przyszłości manipu
lacje genetyczne pozwolą hodować mistrzów olimpijskich?
- Genetyczne podwyższanie sprawności zwierząt na razie się udaje, ale u ludzi te procesy 
mogą przebiegać nieco inaczej, dlatego też z wykorzystaniem genetycznego dopingu w spor
cie wiąże się duże niebezpieczeństwo - przestrzega dr Nadia Rosenthal z Harvard Medical 
School. Czy sportowcy przestraszą się takich doniesień?
- Podejmowanie ryzyka jest nieodłącznym elementem uprawiania sportu. Ogromna pre
sja finansowa zmusza sportowców do bicia kolejnych rekordów. Sięganie po niedozwolone 
środki, które mogą to ułatwić, jest więc nieuniknione - twierdzi Johann Olav Koss, mistrz 
olimpijski w łyżwiarstwie szybkim z 1994 roku. Jak duża jest ta presja, pokazują wyniki 
badania przeprowadzonego w 1995 r. w grupie 200 amerykańskich olimpijczyków. Ponad 
połowa w anonimowej ankiecie przyznała, że zgodziłaby się przyjąć niedozwolony środek 
dopingujący, który przez pięć lat gwarantowałby zwycięstwa w dowolnej dyscyplinie, ale 
po tym okresie nieuchronnie prowadził do śmierci!

(Na podst. P. Górecki, http://www.wprost.pl/ar/56723/Genogladiatorzy/?I= 1109)

I. Proszę uzupełnić tekst odpowiednimi formami rzeczowników i/lub przymiotników 
znajdujących się w nawiasach.

W przyszłości będzie możliwe nie tylko ...zwiększenie ... (zwiększenie)0 ogólnej siły 
sportowca, ale także .......................... (przystosowywanie)1 jego organizmu do wybranej
dyscypliny. Jak wykazują badania, ................................. (sprinter)2 mają inny układ ge
nów niż (długodystansowiec)3. Czy w przyszłości manipulacje genetyczne pozwolą ho
dować ................................................................ (mistrz olimpijski)4? Z wykorzystaniem
..................................................... (genetyczny doping)5 w sporcie wiąże się duże niebezpie
czeństwo - przestrzega dr Nadia Rosenthal z Harvard Medical School.

II. Proszę uzupełnić w tekście brakujące wyrazy, jak pokazano w przykładzie.

„Podejmowanie ...ryzyka...0 jest nieodłącznym elementem uprawiania.......................... *.
Ogromna presja finansowa zmusza sportowców do bicia kolejnych ......................... 2.
Każdy chce być lepszy, szybszy, sprawniejszy od swojego .................... 3. Każdy marzy
o ........................ 4. Sięganie po niedozwolone środki .........................5, które mogą to uła
twić, jest więc nieuniknione” - twierdzi Johann Olav Koss,..............................6 olimpijski
w łyżwiarstwie szybkim z 1994 roku.
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GRAM. / LEK. 2 (cd.)

Jak duża jest ta presja, pokazują wyniki badania z 1995 r. Ponad połowa amerykańskich 
olimpijczyków w anonimowej ankiecie przyznała, że zgodziłaby się........................... 7 do
ping, który przez pięć lat gwarantowałby sukces w dowolnej........................................ 8 spor
towej, nawet gdyby po tym okresie jego stosowanie prowadziło do śmierci!

GRAM. / LEK. 3

Po przeczytaniu tekstu proszę wykonać znajdujące się pod nim ćwiczenie.

CZŁOWIEK
FLEKSJA RZECZOWNIKA I PRZYMIOTNIKA

Uroda
Z ankiety przeprowadzonej wśród Polaków przez CBOS wynika, że w naszym społeczeń
stwie panuje powszechne przekonanie, iż atrakcyjny wizerunek przesądza o sukcesie w ży
ciu osobistym i zawodowym. Przystojny mężczyzna powinien być, zdaniem ankietowanych, 
wysoki i muskularny, zaś piękna kobieta - zgrabna i szczupła. Stąd wynika gotowość do 
poddania korekcie swego wyglądu przez głodzenie się (popularnie zwane odchudzaniem), 
lekomanię (popularnie zwaną zażywaniem leków wspomagających odchudzanie), duszenie 
się w oparach własnego potu (popularnie zwane ćwiczeniem na siłowni) oraz coraz częstsze 
oddawanie się w ręce różnych chirurgów plastycznych.
Krótko mówiąc, Polacy wierzą w to, że uroda gwarantuje szczęście. Nie mam zamiaru kwe
stionować naukowych badań, ale chciałbym zaprotestować przeciwko temu, co z nich wy
nika. Uważam bowiem, że wiara większości rodaków w magiczną moc ładnego wyglądu 
jest niemądrym zabobonem, niemającym pokrycia w rzeczywistości. Znam wiele przykła
dów na poparcie tezy przeciwnej - ładnym jest trudniej w życiu i rzadziej bywają szczęśliwi!

(Na podst. T. Raczek, „Newsweek”, 2001, nr 36)

I. Proszę uzupełnić tekst wyrazami z ramki. Uwaga! Wyrazy należy wstawić w odpowied
niej formie.

wizerunek | ładny | zgrabny | muskularny | wygląd | uroda

Z ankiety przeprowadzonej wśród Polaków przez CBOS wynika, że w naszym społeczeń
stwie panuje powszechne przekonanie, iż atrakcyjny ...wizerunek...0 przesądza o szczęściu 
w życiu osobistym i zawodowym. Przystojny mężczyzna powinien być, zdaniem ankietowa
nych, wysoki i............................... ’, zaś piękna kobieta -.......................... 2 i szczupła.
Krótko mówiąc, Polacy wierzą w to, że.............................3 gwarantuje sukces. Nie mam za
miaru kwestionować badań naukowych, ale chciałbym zaprotestować przeciwko temu, co 
z nich wynika. Uważam bowiem, że wiara w magiczną moc ładnego..................................... 4
jest niemądrym zabobonem, niemającym pokrycia w rzeczywistości. Znam wiele przykła
dów na poparcie tezy przeciwnej -...........................5 jest trudniej w życiu i rzadziej bywają
szczęśliwi!
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GRAM. / LEK. 4

Po przeczytaniu tekstu proszę wykonać znajdujące się pod nim ćwiczenie.

ROZRYWKI I HOBBY 
SŁOWOTWÓRSTWO

Polski hip hop
„The New York Times” uznał polski hip hop za fenomen w skali europejskiej. Napisał nie
dawno, że czołówka naszego hip hopu to ludzie, którzy wybrali role nowych Mickiewi
czów. Są sławni, ale nie chcą się wyprowadzać z rodzinnych blokowisk, nawet gdy docho
dzą do dużych pieniędzy. A niektórzy mogą do nich dojść, bo co roku w kraju sprzedaje się 
ponad pół miliona płyt polskich raperów.
Ten hip hop jest tak popularny właśnie dlatego, że jest polski. Rymuję po polsku, bo nie je
stem z Waszyngtonu, Londynu, Rzymu czy znad Balatonu - rapują członkowie grupy Kali
ber 44. Duet ten już w nazwie odwołuje się do Mickiewiczowskiej „Wielkiej Improwizacji”. 
Gdyby Mickiewicz żył dziś, z pewnością pisałby dobre rymy - śpiewa inny polski raper. To 
samo mówią fani hip hopu. Mickiewicza wszyscy znają i szanują, choć byłby dla nich pew
nie bardziej atrakcyjny, gdyby był raperem.

(Na podst. A. Rozbicki, http://www.wprost.pl)

Proszę uzupełnić poniższą tabelę. Następnie proszę wybrać pięć dowolnych wyrazów 
i ułożyć z nimi zdania.

Przykład: Cieszył się dużym uznaniem wśród swoich rapujących kolegów.

IMIESŁÓW / PRZYMIOTNIK RZECZOWNIK CZASOWNIK
0. uznany 0. uznanie 0. uznać
1. 1. popularność 1.
2. raperski 2. 2.
3. 3. improwizacja 3.
4. 4. 4. śpiewać
5. rymowany 5. 5.
6. sławny 6. 6.
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3.2. Ćwiczenia komunikacyjne kierunkowane leksykalnie

Leksykalne ukierunkowanie zadań gramatycznych o charakterze komunikacyj
nym polega na dostarczeniu uczącym się listy określonych wyrazów, którymi mają 
się posłużyć, wykonując zadanie. Uczący się mogą pracować w parach (5a) lub sa
modzielnie (5b).

GRAM./LEK. 5a

Proszę umówić z kolegą/koleżanką na spotkanie. W przygotowanej wypowiedzi proszę 
wykorzystać słowa z ramki.

KONTAKTY MIĘDZYLUDZKIE
FLEKSJA RZECZOWNIKA, CZASOWNIKA 

I PRZYMIOTNIKA 
SKŁADNIA ZDAŃ POJEDYNCZYCH 

I ZŁOŻONYCH

dawno | jutro | kawiarnia | czas | rozmawiać | problem | spotkać się | widzieć się

Przykład: - Słuchaj Ela, dawno się nie widziałyśmy. Co Ty na to, żebyśmy się spotkały 
jutro w kawiarni. Jest taki problem, o którym chciałabym z kimś porozma
wiać. To co? Masz jutro czas?

GRAM. / LEK. 5b 

Wczoraj wieczorem, w okolicy, w której Pan/Pani mieszka, popełniono przestępstwo. Pod
czas przesłuchania trzeba opowiedzieć o wszystkim, co Pan/Pani robił/robiła. Tylko do
kładna relacja może zapewnić alibi. W przygotowywanej wypowiedzi proszę wykorzystać 
słowa z ramki.

CIEMNE STRONY ŻYCIA 
FLEKSJA RZECZOWNIKA, CZASOWNIKA 

I PRZYMIOTNKA 
SKŁADNIA ZDAŃ POJEDYNCZYCH 

I ZŁOŻONYCH

zauważyć | wpaść | postanowić | wrócić | potwierdzić | przechodzić | spędzić
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GRAM./LEK. 5b (cd.)

Przykład: Wczoraj miałam strasznie dużo pracy. Spędziłam przed komputerem prak
tycznie cały dzień, więc wieczorem postanowiłam się przejść, żeby się trochę 
przewietrzyć. Nic szczególnego nie widziałam. Tylko kiedy przechodziłam obok 
szarej, narożnej kamienicy, zauważyłam, że przed bramą stoi bardzo elegancki 
samochód. Niestety, nie wiem jakiej marki. Nie widziałam też kierowcy. Space
rowałam jakieś pół godziny, a potem wróciłam do domu. Około godziny siód
mej wpadła do mnie koleżanka, Barbara Nowak. Ona może potwierdzić, że 
resztę wieczoru spędziłam w domu.

W przypadku tego ćwiczenia każdy uczący się może otrzymać nieco inny zestaw wy
razów, które powinien wykorzystać.

4. Podsumowanie

Sprzężenie komponentu gramatycznego z leksykalnym jest rozwiązaniem me
todycznym mającym szczególne znaczenie, zwłaszcza gdy celem nauczania jest roz
wijanie kompetencji komunikacyjnej uczących się. Porozumiewanie się jest bowiem 
tym skuteczniejsze, im większym zasobem słownikowym dysponują uczący się, im 
sprawniej potrafią się nim posługiwać w ramach znanych sobie struktur. Zalety 
skorelowanego nauczania słownictwa i gramatyki widzieć więc należy w dwu wy
miarach: metodologicznym i pragmatycznym. W pierwszym jego wynikiem jest po
szukiwana równowaga; w drugim, o wiele istotniejszym - poszerzanie zasobu słow
nikowego uczących się.
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klucz do Ćwiczeń

Klucz do ćwiczeń2

2 Podane w niektórych ćwiczeniach rozwiązania nie wyczerpują wszystkich możliwości.

LEK. / GRAM. 1
Bardzo lubię ... Nie lubię ... Przepadam za ...

0. powidła śliwkowe 0. powidła śliwkowe 0. powideł śliwkowych 0. powidłami śliwkowymi
1. kurczak z frytkami 1. kurczaka z frytkami 1. kurczaka z frytkami 1. kurczakiem z frytkami
2. zupa pieczarkowa 2. zupę pieczarkową 2. zupy pieczarkowej 2. zupą pieczarkową
3. surówka z selera 3. surówkę z selera 3. surówki z selera 3. surówką z selera
4. polędwica z rusztu 4. polędwicę z rusztu 4. polędwicy z rusztu 4. polędwicą z rusztu

5. panierowany pstrąg 5. panierowanego 
pstrąga

5. panierowanego 
pstrąga

5. panierowanym pstrą
giem

6. pasztet drobiowy 6. pasztet drobiowy 6. pasztetu drobiowego 6. pasztetem drobiowym

LEK. / GRAM. 2
Przeglądam ... Boję się ... Zatrzymałam/em się w ...
0. tekst prawniczy 0. wizyt u dentysty 0. prywatnej kwaterze
1. stare gazety 1. kolejnego egzaminu 1. uroczym miejscu
2. powieść historyczną 2. lekcji matematyki 2. gospodarstwie agroturystycznym
3. ciekawe opowiadanie 3. małych psów 3. eleganckim pensjonacie
4. ulotkę reklamową 4. dalekich podróży 4. mieszkaniu kolegi
5. nowe czasopisma 5. lotów samolotem 5. pobliskim motelu
6. dokumenty firmy 6. dużych zmian 6. czterogwiazdkowym hotelu

LEK. / GRAM. 3

Przykład: Nie mam:

1. Ta bluzka nie pasuje do

2. Zazdroszczę Basi

3. Szukam

4. Zakładam

5. Potrzebuję

6. Przyglądam się

eleganckiego krawata, chusteczki higienicznej, torebki foliowej, 

bawełniana-spódnica, sztruksowych spodni, wzorzystego swetra, 
jedwabnej marynarki.
balowej sukienki, skórzaną torebkę, oryginalnego paska, pięknych 
kolczyków.
ciepłych butów, jedwabną apaszkę, pakownej torby, drewnianego 
wieszaka.
skórzane buty, futrzaną czapkę, ctepłyclrrękawiczek, wełniany 
szalik.
zimowego płaszcza, puchowej kurtki, ciepły szalik, kolorowych 
bluzek.
srebrnym kolczykom, wspamałegcrnaszyjnika, złotej bransoletce, 
śmiesznemu wisiorkowi.
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LEK. ! GRAM. 4 

1 kwietnia - to dzień, w którym ludzie ... żartują ..." sobie z bliskich i znajomych, płatają1 im 
drobne figle. W tym dniu można też wygłupiać się2 do woli. Święto to jest znane w wielu krajach na 
świecie - w państwach anglojęzycznych nazywa się je „Ali Fools’ Day”, we Francji „Poisson d’avril”, 
w Rosji „Dien Stniecha”.
Geneza Prima Aprilis nie jest dokładnie znana. Podejrzewa się, że pochodzi’ ono z Francji, z czasów, 
kiedy to w 1564 roku król Korol IX zreformował kalendarz. Związane z tym zamieszanie spowodo
wało4 mnóstwo śmiesznych sytuacji i na pamiątkę tego wydarzenia wszyscy do dziś stroją5 w tym 
dniu żarty i zmyślają6 niestworzone historie.

LEK. / GRAM. 4a

Przewodnik doskonale wiedział, czym zainteresować ...młodych"... ludzi, więc jego opowiadania 
i komentarze były barwne1, pełne ciekawych i zabawnych2 anegdot.
Na początku udaliśmy się do Ratusza. Tam wysłuchaliśmy wyjątkowo nudnego’ wykładu o rzeź
bie, ale za to pozwolono nam usiąść na pięknych4, zabytkowych5 krzesłach przy masywnym6 stole. 
W pomieszczeniu o dużych7, gotyckich oknach panował chłód, ale nie zważaliśmy na to zachwyceni* 
faktem, że znajdujemy się w miejscu, w którym kilkaset lat wcześniej zasiadali miejscowi dostojnicy. 
Następnie poszliśmy do kaplicy Zygmuntowskiej na Wawelu. Zwykle można ją oglądać przez za
mkniętą9 kratę, dla naszej grupy zrobiono jednak wyjątek i wpuszczono nas do środka.

LEK. / GRAM. 5

Michał był znów ... bezrobotny ...". Tym razem nie został zwolniony, a sam postanowił odejść. De
nerwował go szef / pracodawca / kolega1, który cały czas był niezadowolony. Denerwowali go też 
inni pracownicy2, bo im, nie tak jak jemu, chciało się pracować. Ponieważ zbliżało się lato, posta
nowił poszukać pracy / zajęcia’ poza miastem. Wyjechał w okolice Poznania zbierać truskawki. Nie 
było to lekkie zajęcie, więc postanowił poszukać szczęścia gdzie indziej. W gazecie znalazł ogłosze
nie / anons4. Agencja ochrony szukała nowych pracowników. Michał był zawsze sprawny, bystry. 
Złożył odpowiednie dokumenty / papiery5 i został przyjęty. Praca bardzo mu się podoba, a pensja / 
zapłata6, jaką dostaje, pozwala mu na całkiem wygodne życie.

LEK. / GRAM. 6
0. wywoływać c. duchy
1. wróżyć d. z ręki
2. rzucić f. urok
3. przepowiadać e. przyszłość
4. odpukać b. w niemalowane drewno
5. czytać g. w myślach
6. wypowiedzieć a. zaklęcie

94



KLUCZ DO ĆWICZEŃ

LEK./GRAM. 7

Przykład: Dorota i Marek postanowili się pobrać.
Dorota i Marek postanowili wziąć ślub.

1. Jej dziadek ma już ponad 80 lal.
Jej dziadek jest już w podeszłym wieku.

2. Marta jest w ciąży.
Marta spodziewa się dziecka.

3. Ona sama wychowuje dziecko.
Ona jest samotna matką.

4. Adam i Ola zerwali ze sobą. 
Adam i Ola właśnie się rozstali.

5. Sąd odebrał mu prawa rodzicielskie.
Sąd pozbawił go praw rodzicielskich.

6. Eryk zostawił żonę i związał się z inną kobietą. 
Eryk odszedł od żony i związał się z inną kobietą.

GRAM./LEK. 1

I. Przykład: Ludzie zapamiętują informacje.
Informacje są zapamiętywane przez ludzi.

1. Informacje są przyswajane przez człowieka w ciągu dnia.
2. W nocy przyswojone informacje są przetwarzane przez mózg.
3. Hormony niszczące pamięć są produkowane przez organizm.
4. Ta metoda jest od niedawna wykorzystywana przez naukowców.
5. Lekarstwa wspomagające pamięć są zaży wane przez niektórych ludzi.
6. Krzyżówki są rozwiązywane przez starszych panów.

II. Przykład: Informacje są zapamiętywane przez ludzi.
Ludzie zapamiętują informacje.

1. Hormony męskie wspomagają pamięć przestrzenną.
2. Już w starożytności ludzie stosowali strategie wspomagające pamięć.
3. Dyrektor uzasadnił decyzję o rozwiązaniu umowy.
4. Wirus zniszczył pamięć komputera.
5. Nasz umysł kontroluje bieg myśli.
6. Wkrótce stworzą nowy rodzaj lekarstwa - viagrę dla mózgu.

III. Przykład: Nie mamy dostępu do informacji, które przetwarza nasz mózg.
Nie mamy dostępu do informacji przetwarzanych przez nasz mózg.

1. Są to informacje usunięte przez nasz mózg.
2. Rozwiązane testy proszę zostawić na stole.
3. Proszę teraz zapisać wszystkie zapamiętane informacje.
4. Jak nazywa się nowe lekarstwo wyprodukowane przez koncern „COX”.
5. Miasto zniszczone przez huragan zostanie odbudowane.
6. Praca wykonana przez roboty tańsza.
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GRAM./LEK. 2

I.
W przyszłości będzie możliwe nie tylko ...zwiększenie... (zwiększenie)" ogólnej sprawności i siły 
sportowca, ale także przystosowanie1 jego organizmu do wybranej dyscypliny. Jak wykazują bada
nia, sprinterzy2 mają inny układ genów niż długodystansowcy'. Czy w przyszłości manipulacje ge
netyczne pozwolą hodować mistrzów olimpijskich1?

1 Czasownik rzadko używany. Uczący się mogą zostawić to miejsce niewypełnione. W takich 
przypadkach lub wówczas, gdy jakaś forma nie istnieje, można na etapie przygotowania ćwiczenia 
wpisać w tabelkę X.

Z wykorzystaniem genetycznego dopingu5 w sporcie wiąże się duże niebezpieczeństwo - przestrze
ga dr Nadia Rosenthal z Harvard Medical School.

II.
„Podejmowanie ...ryzyka..."jest nieodłącznym elementem uprawiania sportu1. Ogromna presja 
finansowa zmusza sportowców do bicia kolejnych rekordów2. Każdy chce być lepszy, szybszy spraw
niejszy od swojego rywala'. Każdy marzy o zwycięstwach/sukcesie/sukcesach1. Sięganie po niedo
zwolone środki dopingujące5, które mogą to ułatwić, jest więc nieuniknione” - twierdzi Johann Olav 
Koss, mistrz6 olimpijski w łyżwiarstwie szybkim z 1994 roku.
Jak duża jest ta presja, pokazują wyniki badania z 1995 r. Ponad połowa amerykańskich olimpijczy
ków w anonimowej ankiecie przyznała, że zgodziłaby się stosować7 doping, który przez pięć lat gwa
rantowałby sukces w dowolnej dyscyplinie8 sportowej, nawet gdyby po tym okresie jego stosowanie 
prowadziło do śmierci!

GRAM. / LEK. 3

Z ankiety przeprowadzonej wśród Polaków przez CBOS wynika, że w naszym społeczeństwie panuje 
powszechne przekonanie, iż atrakcyjny ...wizerunek...0 przesądza o szczęściu w życiu osobistym 
i zawodowym. Przystojny mężczyzna powinien być, zdaniem ankietowanych, wysoki i muskularny1, 
zaś piękna kobieta - zgrabna2 i szczupła.
Krótko mówiąc, Polacy wierzą w to, że uroda5 gwarantuje sukces. Nie mam zamiaru kwestionować 
badań naukowych, ale chciałbym zaprotestować przeciwko temu, co z nich wynika. Uważam bo
wiem, że wiara w magiczną moc ładnego wyglądu1 jest niemądrym zabobonem, niemającym pokry
cia w rzeczywistości. Znam wiele przykładów na poparcie tezy przeciwnej - ładnym5 jest trudniej 
w życiu i rzadziej bywają szczęśliwi!

GRAM. / LEK. 4
IMIESŁÓW / PRZYMIOTNIK RZECZOWNIK CZASOWNIK

1. popularny 1. popularność 1. popularyzować
2. raperski 2. rap 2. rapować
3. improwizacyjny 3. improwizacja 3. improwizować
4. śpiewany 4. śpiew 4. śpiewać
5. rymowany 5. rym 5. rymować
6. sławny 6. sława 6. sławić/rozsławić5
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VI. PRZYKŁADY LEKCJI ROZWIJAJĄCYCH 

KOMPETENCJE LINGWISTYCZNE 

W PODEJŚCIU ZINTEGROWANYM

Prezentowane w tej części cztery scenariusze jednostek metodycznych (tema
tycznych) są przeznaczone dla różnych grup wiekowych i różnych poziomów za
awansowania językowego uczących się. Nie są jednakże w sposób definitywny im 
przyporządkowane, ponieważ nauczyciele mogą wykorzystywać ich poszczególne 
elementy do pracy na innych niż proponowane poziomach zaawansowania bądź 
z innymi grupami wiekowymi, a także skracać je lub wydłużać. Scenariusze mogą też 
stać się inspiracją dla nauczycieli do tworzenia własnych wersji tych jednostek tema
tycznych i/lub przykładem, na podstawie których będą układać inne.

„Scenariusz” jest pojęciem nieprecyzyjnym i często używanym wymiennie 
z „konspektem” (zob. Janowska 2010: 35). W niniejszej publikacji termin scenariusz 
rozumiemy jako szczegółowy podział działań uczniów i nauczyciela, rozpisany na 
role, zgodnie z twierdzeniem J. Kowalikowej (2004), że jednostka lekcyjna jest nie 
tylko zdarzeniem komunikacyjnym, ale również sytuacją dramatyczną, łączącą 
w sobie szereg wzajemnie warunkujących się interakcji. Role odgrywane przez na
uczyciela i uczących się są w scenariuszu dokładnie opisane i omówione.

Należy zaznaczyć, że w prezentowanych scenariuszach, tak jak w rzeczywistych 
sytuacjach, zarówno kompetencje, jak i sprawności językowe nie są w równym stop
niu rozwijane w czasie jednej lekcji lub ich serii. Zależy to od tego, „co było wcześ
niej” (czy np. uczniowie po raz pierwszy stykają się z daną techniką, czy powtarzają 
jakieś zagadnienie ortograficzne, czy znają już daną formę wypowiedzi pisemnej lub 
ustnej), i od tego, „co będzie później” (czy nastąpi kontynuacja zaczętego/przypo- 
mnianego problemu gramatycznego, czy dany tekst jest wstępem, a wprowadzone 
słownictwo staje się kanwą do dalszych poczynań).
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W scenariuszach pokazane zostało szerokie spektrum działań integracyjnych, 
które, w zależności od potrzeb, mogą być z różnym natężeniem wplatane w tok za
jęć. O wyborze technik zadecydowały treści nauczania oraz potrzeby uczących się, 
dla których pierwotnie były one przeznaczone, czyli dzieci i młodzieży ze szkół po
lonijnych oraz studentów grup mieszanych (zob. Lipińska, Seretny 2012a, 2012b). 
Naszym celem było pokazanie, że w wyniku zintegrowanego podejścia do nauczania 
części systemu językowego, połączonego ze zintegrowanym rozwijaniem sprawności 
dochodzi do wielokrotnego i zróżnicowanego kontaktu uczącego się z treściami nau
czania, co, zgodnie z teorią F.I.M. Craika i R. Lockharata (1972), wydatnie wspomaga 
proces ich opanowywania. Każdy scenariusz składa się z:

• metryczki,
• szczegółowo rozpisanych czynności nauczyciela oraz uczących się,
• kart pracy dla uczniów.

Metryczka pokazuje, jakie cele językowe oraz cywilizacyjno-kulturowe będą rea
lizowane w danym cyklu zajęć. Dzięki rozpisaniu czynności „na role”, można wyob
razić sobie tok poszczególnych lekcji przed ich przeprowadzeniem.

W prezentowanych materiałach długość lekcji oraz czas przeznaczony na realiza
cję poszczególnych czynności zostały określone w przybliżeniu. Faktyczny przebieg 
zajęć zależy bowiem od liczby uczniów oraz doświadczenia dydaktycznego nauczy
ciela, a także potrzeb i oczekiwań uczących się.

Na kartach pracy znajdują się zadania przeznaczone dla uczących się (każde 
jest opatrzone instrukcją oraz przykładem). Szarym drukiem zaznaczono na nich te 
fragmenty materiału językowego, z którym zetkną się oni jedynie w wersji ustnej (in
nymi słowy, w prawdziwych kartach nie pojawiłyby się; to materiały dla nauczyciela).

Mamy nadzieję, że dzięki przedstawionym rozwiązaniom uda nam się przeko
nać użytkowników niniejszego tomu do stosowania nauczania zintegrowanego w 
praktyce.

Użyte skróty: U. - uczeń/uczniowie
N. - nauczyciel
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SCENARIUSZ JEDNOSTKI METODYCZNEJ
Integrowanie kompetencji i sprawności językowych | Oprać.: Ewa Lipińska

Poziom nauczania B1.1/B1.2
Wiek uczniów 5-6 klasa szkoły podstawowej
Temat Listy
Czas trwania 1 lekcji 45-55 min.

Cele językowe

PODSYSTEMY JĘZYKA
Ortografia:
■ powtórzenie pisowni 

-i oraz -j
■ pisownia dużych 

liter (na przykładzie 
korespondencji)

• pisownia -ę i -ą

Wymowa:
• wymowa -i oraz -j 

w wygłosie
■ wymowa -ę, -en, -ą, 

-om w wygłosie
■ intonacja, akcent

Gramatyka:
■ wołacz (w formach 

adresatywnych)
• narzędnik, biernik, 

celownik (końcówki -ę, 
-ą i -om)

■ czas teraźniejszy 
(końcówki -ę i -ą)

Słownictwo:
• krąg tematyczny

KORESPONDENCJA

SPRAWNOŚCI JĘZYKOWE
Słuchanie:
• rozwijanie umiejętności 

rozumienia selektywnego 
oraz szczegółowego

■ rozwijanie umiejętności 
poprawnej segmentacji 
strumienia mowy

Mówienie:
■ rozwijanie 

umiejętności 
formułowania 
opinii

Czytanie:
• rozwijanie umiejętności 

rozumienia 
selektywnego oraz 
szczegółowego

Pisanie:
• kształtowanie 

umiejętności pisania 
listu prywatnego

Cele cywilizacyjno-kulturowe
zapoznanie uczących się z etykietą obowiązującą w polskiej korespondencji tradycyjnej i e-mailowej; 
zapoznanie uczących się z wierszem polskiego poety J. Ratajczaka

Formy pracy grupowa, indywidualna, w parach /w grupach

Pomoce fotokopie, kolorowy papier, klej, sprzęt audio, fotografie, folia

Techniki pracy układanie zdań, dobieranie, prawda / fałsz, wyszukiwanie błędów
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LEKCJA I
Czas (ok.) Czynności nauczyciela Czynności ucznia Formy pracy Materiały

3-5 min. Czynności organizacyjne - powitanie uczniów, 
sprawdzenie listy obecności, sprawdzenie zadania 
domowego.

3 min. N. pokazuje list (koperta ze znaczkiem i z adresem, 
w środku list).
Pyta, co to jest, i informuje, że tematem lekcji będą 
listy. Zapisuje temat na tablicy.

U. odpowiadają na zadane pytanie. Zapisują 
temat.

frontalna list tradycyjny: 
zaadresowana 
koperta ze 
znaczkiem, 
w środku za
pisana kartka 
papieru

4 min. N. informuje, że uczniowie wysłuchają nagrania 
tekstu „List do mamy”, po czym będą odpowiadać na 
pytania dotyczące tekstu.

U. słuchają nagrania „List do mamy” 
(zadanie I).

frontalna sprzęt audio +
CD

3 min. N. zadaje pytania (zadanie II) i wyznacza uczniów, 
którzy mają na nie odpowiedzieć (lub: uczniowie 
sami się zgłaszają do odpowiedzi, lub: odpowiada 
cała klasa).
N. zwraca uwagę na poprawną wymowę i intonację 
wypowiedzi uczniów.

U. odpowiadają (zadanie II). frontalna / 
indywidualna

4 min. N. powtórnie włącza nagranie. U. słuchają tekstu jeszcze raz, a potem 
rozwiązują zadanie III.

indywidualna fotokopie

2 min. N. sprawdza poprawność wykonania zadania. U. porównują swój zapis z zapisem na folii, 
poprawiają swoje błędy.

frontalna folia

3 min. N. poleca uczniom przeczytanie chórem tekstu listu 
razem z lektorem i włącza nagranie trzeci raz.

U. czytają chórem (zadanie IV). frontalna fotokopie

5 min. N. zwraca uwagę na to, kiedy używa się dużych liter 
w liście i poleca wykonanie zadania V.

U. wykonują zadanie V. indywidualna fotokopie

1 min. N. sprawdza poprawność wykonania zadania V. U. porównują zapis w zeszytach z zapisem 
na tablicy.

indywidualna tablica

10 min. N. przedstawia ogólne zasady używania wołacza 
i poleca uczniom wykonanie zadania VI.

U. wykonują zadanie VI (tworzą formy 
wołacza od podanych form w mianowniku).

w parach fotokopie

6 min. N. omawia formę graficzną listu (na podst. tekstu 
„List do mamy”) metodą indukcyjną (zadanie VII) 
i rysuje na tablicy schemat (zadanie VIII).

U. przy pomocy nauczyciela rekonstruują 
schemat listu odręcznego (zadanie VII) 
i przerysowują go do zeszytów (zadanie 
VIII).

frontalna / 
indywidualna

tablica

3-4 min. N. wyjaśnia, jak należy wykonać zadanie domowe. fotokopie

Rozdział VI



LEKCJA II
Czas (ok.) Czynności nauczyciela Czynności ucznia Formy pracy Materiały

3-5 min. Czynności organizacyjne - powitanie uczniów, 
sprawdzenie listy obecności, sprawdzenie zadania 
domowego.

12 min. N. poleca wykonanie zadań I i II. U. wykonują zadania I i II (do 
odczytania wyróżnionych wyrazów 
zgłaszają się sami).

indywidualna fotokopie

12 min. N. omawia ogólne reguły użycia pisowni i wymowy 
-ą i -ę na podstawie tabelki.

U. wypełniają tabelkę (zadanie III). w parach fotokopie

4 min. N. czyta pary minimalne (zadanie IV). U. zaznaczają usłyszany wyraz 
(zadanie IV).

indywidualna fotokopie

8 min. N. poleca wykonanie zadania V (nauczyciel 
wyznacza uczniów, którzy czytają pary zdań).

U. wykonują zadanie V. w parach fotokopie

5 min. N. poleca wykonanie zadania VI. U. wykonują zadanie VI. w parach / 
indywidualna

fotokopie

N. poleca odczytanie początku baśni/legendy/ 
opowiadania kilku wybranym grupom. Zwraca 
uwagę na poprawną wymowę samogłosek nosowych.

U. słuchają wypowiedzi kolegów/ 
koleżanek.

grupowa

3-4 min. N. wyjaśnia, jak należy wykonać zadanie domowe. fotokopie

PRZYKŁADY
 LEKCJI ROZW

IJAJĄCYCH
 KO

M
PETENCJE

 LINGW
ISTYCZNE W

 PO
DEJŚCIU

 ZINTEGRO
W

ANY!

101



102

Rozdział VI

LEKCJA III
Czas (ok.) Czynności nauczyciela Czynności ucznia Formy pracy Materiały

3-5 min. Czynności organizacyjne - powitanie uczniów, 
sprawdzenie listy obecności, sprawdzenie zadania 
domowego.

5 min. N. sprawdza poprawność wykonania zadania 
domowego.

U. słuchają, sprawdzając poprawność 
swoich rozwiązań.

indywidualna tablica

8 min. N. dyktuje zdania (dyktando częściowe) (zadanie I). U. piszą dyktando (zadanie I). indywidualna fotokopie

7 min. N. wyświetla na folii poprawne rozwiązanie i poleca 
uczniom sprawdzić i poprawić rozwiązanie kolegi 
koleżanki.

U. sprawdzają sobie nawzajem 
dyktando.

w parach folia

10 min. N. poleca wykonanie zadań II, III. U wykonują zadania II, III. w parach

5 min. N. omawia zasady poprawnego adresowania kopert; 
wyjaśnia słownictwo.
Poleca wykonanie zadania IV.

U. wykonują zadanie IV. indywidualna

3-4 min. N. wyjaśnia, jak należy wykonać zadanie domowe. fotokopie
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LEKCJA IV
Czas (ok.) Czynności nauczyciela Czynności ucznia Formy pracy Materiały

3-5 min. Czynności organizacyjne - powitanie 
uczniów, sprawdzenie listy obecności, 
sprawdzenie zadania domowego.

5 min. N. rozrzuca liście z adresami (stojąc w środku 
zgromadzonej grupy, wyrzuca do góry liście 
z papieru wykonane przez uczniów) i poleca uczniom 
wklejenie złapanego liścia do zeszytu (zadanie I).

U. wklejają liść do zeszytu (zadanie I). indywidualna klej

5 min. N. nawiązuje do tematu lekcji za pomocą zdjęć. U. odgadują, jakiej pory roku będzie 
dotyczyła lekcja.

frontalna zdjęcia

15 min. N. czyta wiersz „Liście jak listy”.
N. zapisuje na tablicy słowa zapamiętane przez 
uczniów.
N. czyta wiersz po raz drugi.

U. słuchają (zadanie III).
U. zgłaszają zapamiętane słowa (zadanie 
IV).
U. słuchają, czytając tekst.

frontalna fotokopie

10 min. Analiza wiersza
15 min. N. poleca uczniom wykonanie zadań V i VI. U. wykonują zadania V i VI. w parach fotokopie

3-4 min. N. wyjaśnia, jak należy wykonać zadanie domowe. fotokopie
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LEKCJA V
Czas (ok.) Czynności nauczyciela Czynności ucznia Formy pracy Materiały

3-5 min. Czynności organizacyjne - powitanie uczniów, 
sprawdzenie listy obecności, sprawdzenie zadania 
domowego.

10 min. N. pyta, kto chciałby przeczytać wiersz, lub sam wyznacza 
uczniów.

U. na ochotnika lub po wskazaniu 
czytają wiersz.

20 min. N. sprawdza poprawność wykonania zadania domowego 
i podkreśla, że chodziło w nim o zalety obydwu typów 
listów.
N. dzieli klasę na grupy: jedna (lub więcej) szuka 
negatywnych aspektów listów tradycyjnych i zapisuje 
w odpowiednim miejscu tabelki A, druga (lub więcej) - 
negatywnych aspektów listów e-mailowych i zapisuje je 
w odpowiednim miejscu tabelki B (zadanie I).
Każda grupa ma wyznaczonego lidera, który czuwa nad 
porządkiem pracy.

U. wykonują zadanie I. w grupach fotokopie

10 min. Liderzy grup relacjonują wyniki 
pracy z pomocą członków swojej 
grupy.

3-4 min. N. dodaje swój komentarz i naprowadza uczniów na 
temat zadania domowego. Wyjaśnia, na czym polega 
przygotowanie do ustnej wypowiedzi.

fotokopie



LEKCJA VI
Czas (ok.) Czynności nauczyciela Czynności ucznia Formy pracy Materiały

3-5 min. Czynności organizacyjne - powitanie 
uczniów, sprawdzenie listy obecności, 
sprawdzenie zadania domowego.

10 min. N. wyjaśnia, na czym polega zadanie I. U. wykonują zadanie I. w parach
3 min. N. sprawdza poprawność wykonania zadania i jeszcze raz 

czyta głośno tekst.
U. słuchają, śledząc wzrokiem tekst.

10 min. N. poleca wykonanie zadań II (odpowiedzi uczniów 
notuje na tablicy) i III.

U. wykonują zadania II, III. w parach, 
indywidualna

5 min. N. pokazuje na folii poprawnie napisany list. U. porównują przepisany przez siebie 
list z wyświetlonym na folii.

indywidualna folia

5 min. N. zadaje pytania do listu nr 1 (zadanie IV). U. odpowiadają na pytania (na 
ochotnika).

5 min. N. poleca wykonanie zadania V. U. wykonują zadanie V. w parach
3 min. N. pokazuje na folii poprawiony list. U. porównują swój zapis z zapisem 

na folii.
indywidualna folia

3-4 min. N. wyjaśnia, jak należy wykonać zadanie domowe. fotokopie
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Rozdział VI

Oprać. Ewa LipińskaIntegrowanie kompetencji i sprawności językowych

SŁUCHANIE

Zadanie I
Wysłuchaj nagranego tekstu.

Zakopane, 15 lutego 2010 r.

Kochana Mamusiu!

Jesteśmy już na miejscu i - tak jak obiecałem - zaraz do Ciebie piszę. 
Podróż przeszła dobrze, a tu jest całkiem nieźle. Mieszkam w pokoju 
z Tomkiem i z dwoma innymi chłopakami. Mamy fajnego instrukto
ra. Ma na imię Zbyszek. Studiuje biologię w Krakowie. Byliśmy już na 
nartach. Śniegu jest dużo, więc warunki do jeżdżenia są super! Nie bój 
się - nie jeżdżę jak wariat!
Jedzenie jest w porządku, ale mogliby nam dawać więcej frytek 
i naleśników.
Nie martw się o mnie i uważaj na siebie. Nie pracuj za dużo! Pozdrów 
Tatę i przypomnij Mu, żeby mi nagrał ten film, o który prosiłem.

Całuję Cię mocno -
Michał

PS Poklep ode mnie Asa!

(Lipińska 2003: 256)

MÓWIENIE

Zadanie II 
Odpowiedz (ustnie) na pytania.

Przykład: Kto piszę list do mamy? ... Michał...

1. Gdzie jest Michał?
2. Jak minęła podróż/jaka była podróż?
3. Z kim mieszka Michał?
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4. Jak ma na imię instruktor?
5. Co studiuje Zbyszek?
6. (idzie on studiuje?
7. Co Micha! piszę o instruktorze/o Zbyszku?
8. Jakie są warunki narciarskie/do jeżdżenia na nartach?
9. Co Michał piszę o jedzeniu?

10. O co Michał prosi mamę (3 sprawy)?

ORTOGRAFIA jI.......... ____________ i

Zadanie III
Przeczytaj tekst, który usłyszałeś/usłyszałaś. Brakuje w nim 10 wyrazów (wszyst
kie z -i oraz -j), które znajdują się w ramce pod spodem. Uzupełnij nimi tekst.

Zakopane, 15 lutego 2010 r.

Kochana Mamusiu0'.

Jesteśmy już na ........................ 1 i - tak jak .............................. 2 - za
raz do Ciebie piszę. Podróż przeszła dobrze, a tu jest całkiem nie
źle............................. 1 w pokoju z Tomkiem i z dwoma innymi chło
pakami. Mamy fajnego instruktora. Ma na ....................... Ą Zbyszek.
......................... 5 biologię w Krakowie.
Byliśmy już na nartach........................... 6 jest dużo, więc warunki do
jeżdżenia są super! Nie bój się - nie jeżdżę jak..........................7!
Jedzenie jest w porządku, ale mogliby nam dawać..................... 8 frytek
i naleśników.
Nie martw się o.................... 9 i uważaj na siebie. Nie pracuj za dużo!
Pozdrów Tatę i....................................... 10 Mu, żeby mi nagrał ten film,
o który prosiłem.

Całuję Cię mocno - 
Michał 

PS Poklep ode mnie Asa!

Studiuje / obiecałem / mnie / miejscu / Mieszkam / Śniegu / przypomnij / wariat / imię/ 
więcej / Mamusiu
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WYMOWA
ORTOGRAFIA

Zadanie IV
Przeczytajcie głośno (chórem) uzupełniony list, zwracając uwagę na pisownię 
i wymowę wyrazów z -i oraz -j.

ORTOGRAFIA |

Zadanie V
Wypisz z listu wyrazy napisane dużą literą (oprócz tych po kropce).

Mamusiu................................................................................................................................

GRAMATYKA

Zadanie VI
Jak napisałbyś/napisałabyś następujące zwroty (jak zawołałbyś/zawołałabyś)?

0.1. Kochani Rodzice Kochani Rodzice!
0.2. Kochani Mama i Tato Kochani Mamo i Tato!

1. Kochany Tatuś
2. Kochana Ciocia
3. Drogi Wujek
4. Kochani Babcia i Dziadzio
5. Droga Marta
6. Drogi Marek
7. Kochana Krysia
8. Kochany Krzyś
9. Drogi Pan Andrzej

10. Droga Pani Teresa
11. Szanowny Pan Dyrektor
12. Szanowni Państwo

108



PRZYKŁADY LEKCJI ROZWIJAJĄCYCH KOMPETENCJE LINGWISTYCZNE W PODEJŚCIU ZINTEGROWANYM

PISANIE

Zadanie VII
Przyjrzyj się jeszcze raz listowi Michała do mamy i powiedz, jak powinien wyglą
dać list (jakie elementy zawiera i gdzie są umieszczone na kartce)?

Zadanie VIII
Przerysuj do zeszytu schemat listu.

miejscowość i data 

nagłówek

.................................................................... treść listu....................................................................

PS

formuła kończąca list 
podpis

Zadanie domowe

ORTOGRAFIA
WYMOWA

Zadanie I
Przepisz poniższy list zgodnie ze schematem graficznym. Naucz się go czytać.

Warszawa 23 lipca 2008 r. Kochany Dziadku! Podróż do domu minęła szybko i przy
jemnie. W pociągu poznałam bliźniaczki - Kasię i Małgosię. Okazało się, że miesz
kają na moim osiedlu. Od tej pory często się spotykamy i chodzimy razem do kina. 
Mamusia jest chora na grypę, ale lekarka powiedziała, że za dwa dni poczuje się le
piej. Na razie leży w łóżku, a my się Nią opiekujemy. Rano Tato robi nam śniadanie 
i odprowadza Olę do przedszkola, a ja po powrocie ze szkoły robię zakupy i wyno
szę śmieci. Nie martw się, wszystko jest pod kontrolą. Dziadku, ciągle wspominam 
wspaniałe wakacje spędzone u Ciebie w leśniczówce. Było cudownie i bardzo za 
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wszystko dziękuję! Uważaj na siebie i nie przemęczaj się. Mam nadzieję, że zobaczy
my się niedługo. Całuję Cię mocno - Agata.

(Na podst. Nożyńska-Demianiuk 2005)

Zadanie II
Podkreśl w tekście wyrazy pisane dużą literą.

Listy II

ORTOGRAFIA
WYMOWA

GRAMATYKA

Zadanie I
W liście Agaty do Dziadka zaznacz kolorowym pisakiem wyrazy, w których wy
stępuje -ą lub -ę.

Zadanie II
Przeczytaj głośno wyrazy, które zaznaczyłeś/zaznaczyłaś.

Zadanie III
Uzupełnij tabelkę (wpisz wyrazy z -ą i -ę w formie podstawowej).

-ą / -ę w środku wyrazu -ą ! -ę na końcu wyrazu

forma 
podstawowa forma podstawowa

(podróż) minęła - 
w pociągu - 

ciągle - 
(wakacje) spędzone - 

(ja) dziękuję - 
nie przemęczaj się -

...minąć..

(poznałam) Kasię i Małgosię - 
(okazało) się - 

spotykamy się - 
(one) mieszkają - 

(na) grypę - 
(opiekujemy się) nią - 

(odprowadza) Olę - 
robię (zakupy) - 

wynoszę (śmieci) - 
dziękuję - 

mam nadzieję - 
całuję - 

(całuję) Cię -

...Kasia i Małgosia..
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WYMOWA

Zadanie IV
Zaznacz (podkreśl lub zaznacz kolorowym pisakiem) usłyszany wyraz.

miną minom
Olą Olom

dziewczynką dziewczynkom
ręką rękom

grypą grypom
kontrolą kontrolom

nartą nartom
podróżą podróżom
chorobą chorobom

WYMOWA
GRAMATYKA

Zadanie V
Uzupełnij poniższe zdania wyrazami z zadania IV, a potem głośno przeczytaj 
pary zdań.

Przykład: Dominik lubi małpki i w ZOO zawsze chętnie przygląda się ich śmiesz
nym ...minom... .
Maciek idzie ze smutną ...miną... .

1. a. Czy złożyliście życzenia naszym trzem................ ?
b. Bartek jedzie na wakacje z........................

2. a. Rozmawiałaś z tą.................................. , która ma pieska w brązowe łatki?
b. Powiedz wszystkim................................... , że próba baletu będzie dłuższa.

3. a. Robert przypatrywał się swoim brudnym...............................
b. Tomek daje jakieś dziwne znaki......................................

4. a. Tatuś bardzo się martwi............................babci.
b. Lekarze mówią wszystkim............................... stop!

5. a. Wszystko mamy pod...........................
b. Dzięki......................................... na drogach jest coraz mniej wypadków.

6. a. Całe szczęście, że podczas upadku nic się nie stało tobie ani twoim................
b. Musisz iść z tą.................................do naprawy.

7. a. Wyśpij się dobrze przed.................................
b. Waszym..................................... brakuje dobrej organizacji.
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8. a. Dziennikarz walczył długo z ciężką................................   ale w końcu wyzdrowiał.
b. Szkoda, że nie ma lekarstwa przeciw wszystkim....................................

GRAMATYKA

Zadanie VI
Przeczytaj przykład, a następnie ułóż dwa - trzy zdania zawierające jak najwięcej 
wyrazów z -ę i -ą, które rozpoczną baśń/legendę/opowiadanie.

Przykład-. Księżniczka Laura wstawiła piękną pąsową różę do wazonu. Posprzą
tała wąski pokój i wypiła gorącą herbatę z cytryną. Już chciała usiąść na 
balkonie z ulubiony książką, gdy zadzwoniła jej komórka...

Zadanie domowe

Zadanie I
Wyrazy podane w nawiasie zamień na odpowiednie formy.

GRAMATYKA i
i

Kochani Rodzice!

Niepotrzebnie oglądacie .. .prognozę0... (prognoza) pogody! Wcale się nie martwi
my  1,2 (zła pogoda), bo mamy tu różne ciekawe zaję
cia. Wczoraj piekłyśmy z.................................. 3 (ciocia) ciasteczka, potem naprawia
łyśmy z wujkiem ................................................ '*-5 (stara półka), oglądaliśmy wszyscy
................................................67 (nowa komedia) z .......................................................89 
(Wiktoria Łezka), a wieczorem bawiłyśmy się z (kotka) ......................... 10 sąsiadów.
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Dzisiaj okazało się, że ciocia zachorowała na ............................. 11 (angina), więc my
będziemy się...................12 (ona) opiekować, bo wujek jest w pracy. Wieczorem przy
gotujemy .........................................................1,14 (pyszna kolacja).

Czekamy na Wasz przyjazd! Pa, pa - Monika z............................. 15 (Gabriela).

Zadanie II
Narysuj na kolorowym papierze duży liść i wytnij go.

Listy III

ORTOGRAFIA

Zadanie I
Wpisz w puste miejsca wyrazy dyktowane przez nauczyciela.

Przykład: Podróż powrotna . ..minęła... szybko.

1. W..............................poznałam bliźniaczki -................... i.........................................
2. Okazało się, że.............................. na moim osiedlu, w.................................. bloku.
3. Mamusia jest chora na...................... i leży w łóżku, a my się...........opiekujemy.
4. Po powrocie ze szkoły......................zakupy i...........................śmieci.
5. Mam............................... Dziadku, że zobaczymy się wkrótce.
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SŁOWNICTWO

Zadanie II
Połącz hasła z definicjami.

0. Adresat - a. list przyjęty na poczcie za potwierdzeniem nadania 
i doręczany adresatowi za pokwitowaniem odbioru.

1. Przesyłka 
priorytetowa - b. ten, kto list wysyła.

2. List polecony - c. osoba, do której ktoś wysyła list, przesyłkę, kartkę 
pocztową; odbiorca.

3. Nadawca - d. ulica, numer budynku, numer mieszkania, kod 
pocztowy oraz miejscowość zamieszkania

4. Adres - e. przesyłka przewożona najszybszym środkiem 
transportu; ma pierwszeństwo w doręczaniu.

Zadanie III
Podpisz poszczególne elementy adresu:

miejscowość 
numer domu 
imię

ulica 
nazwisko 
nazwa ulicy

zwrot grzecznościowy 
numer mieszkania 
kod pocztowy

zwrot grzecznościowy

W. P.
Andrzej Zakrzewski
ul. Kanarkowa 23/4
23-605 Radom

Czy wiesz, co oznaczają poniższe skróty? Jeśli nie, postaraj się dowiedzieć.
W. P. =..........................................................
Sz. P. =..........................................................
P=.................................................................
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Zadanie IV
Na przygotowanym w domu liściu z kolorowego papieru napisz swój adres (jako 
adresata). Narysuj znaczek. Oddaj nauczycielowi.

Zadanie domowe

PISANIE 
SŁOWNICTWO

Zadanie I
Przypomnij sobie (przeczytaj jeszcze raz) wszystkie trzy listy, które były omawia
ne, i uzupełnij tabelkę według podanego wzoru: kto do kogo piszę? jak rozpoczy
na list, jak go kończy i jak się podpisuje?

List II List IIIList I

Adresat Mama

Nadawca Syn

Nagłówek Kochana Mamusiu!

Formułka pożegnalna Całuję Cię mocno

Podpis Michał

Listy IV

Zadanie I
Wklej do zeszytu złapany liść.
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MÓWIENIE

Zadanie II
Przyjrzyj się zdjęciom. Jaką porę roku przedstawiają? Skąd to wiadomo?

Fot. E. Lipińska

SŁUCHANIE
SŁOWNICTWO

Zadanie III
Wysłuchaj wiersza czytanego przez nauczyciela i staraj się zapamiętać jak najwię
cej zwrotów i wyrazów.

Zadanie IV
Co zapamiętałeś/zapamiętałaś? Zgłoś wszystko do zapisu na tablicy.

ANALIZA WIERSZA

Józef Ratajczak - Liście jak listy

Liść z listem można pomylić, 
aby spostrzec po chwili:
Lecą liście na wszystkie strony, 
a każdy - polecony.
Wiatr tu jest listonoszem.
- Odebrać listy proszę!
Co dzisiaj doniósł 
liść klonu?

Jakie nowiny 
zawiera liść olszyny? 
A jakie listek brzozy? 
Kto na polski przełoży? 
Biorę liście do ręki, 
a tam nic więcej nie ma; 
tylko nadawca: błękit, 
i adres wyraźny: ziemia.
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GRAMATYKA 
SŁOWNICTWO 

ORTOGRAFIA 
WYMOWA

Zadanie V
Utwórz przymiotniki (B) od podanych rzeczowników (A), a następnie połącz 
z podanymi obok rzeczownikami, dopasuj formy (rodzaj) i ułóż z wybranymi 
cztery zdania. Przeczytaj je głośno i zwróć uwagę na pisownię.

drzewo

A B
0. liść a. liściasty
1. list b.

2. chwila c.

3. wiatr d.
4. klon e.

5. brzoza f.

6. ręka g-
7. błękit h.

8. ziemia i.

papier

kora

syrop

przerwa

kolor
gaz

hamulec

dzień

Przykład:
1.....................

drzewo liściaste
5,

2..................... 6.
3..................... 7.
4.................... 8

Przykład: Basia namalowała jedno liściaste drzewo i rodzinę lisków.

1.............................................................................................................................................
2.............................................................................................................................................
3 .............................................................................. ..............................................................
4 ..............................................................................................................................................
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Zadanie VI
Od podanych bezokoliczników utwórz wskazane formy osobowe w czasie przy
szłym i wpisz je do tabelki. Ułóż z wybranymi formami cztery zdania. Przeczytaj 
je głośno i zwróć uwagę na pisownię.

Przykład: Mam nadzieję, że nie pomylę znowu biernika z narzędnikiem.

1. os. 1. poj. (ja) 3. os. 1. mn. (oni / one)

pomylić pomylę pomylą

spostrzec

lecieć

być

odebrać

donieść

przełożyć

brać

1.............................................................................................................................................
2.............................................................................................................................................
3 .............................................................................................................................................
4 .............................................................................................................................................

Zadanie domowe

WYMOWA I

Zadanie I
Naucz się pięknie czytać wiersz.

SŁOWNICTWO i
CZYTANIU I

Zadanie II
Które z poniższych określeń cechują listy tradycyjne, a które e-mailowe? Wpisz je 
w odpowiednie miejsca.

• każdy może je pisać
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• są tanie
• można je perfumować
• można do nich dołączyć śmieszne animacje
• pismo ręczne jest bardziej osobiste
• dochodzą bardzo szybko
• są bardzo praktyczne (zwłaszcza dla osób bardzo zajętych)
• nie zawierają spamów
• można je nosić przy sobie i czytać, kiedy się ma ochotę
• można je wysyłać do wielu osób jednocześnie
• można w nich wyrazić emocje za pomocą emotikonów
• można w nich przesyłać prawdziwe przedmioty (np. zasuszone kwiatki)

Listy 
tradycyjne:

każdy może je pisać /...................................................................................

Listy 
e-mailowe:

Listy V

MÓWIENIE

Zadanie I
Jakie - twoim zdaniem - są wady listów tradycyjnych (A) oraz e-mailowych (B)? 
Porozmawiaj z kolegami/koleżankami w grupie i ustalcie je wspólnie, a potem 
wpiszcie w odpowiednią rubrykę. A może znajdziecie jeszcze zalety, o których 
dotąd nie było mowy? Jeśli tak, wpiszcie je w zaznaczone miejsca.
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A Listy tradycyjne

Zalety Wady

• każdy może je pisać
• można je perfumować
• pismo ręczne jest bardziej osobiste
• nie zawierają spamów
• można je nosić przy sobie i czytać, kiedy 

się ma ochotę
• można w nich przesyłać prawdziwe 

przedmioty (np. zasuszone kwiatki)

B Listy e-mailowe

Zalety Wady

• są tanie
• można do nich dołączyć śmieszne 

animacje
• dochodzą bardzo szybko
• są bardzo praktyczne (zwłaszcza dla 

osób bardzo zajętych)
• można je wysyłać do wielu osób 

jednocześnie
• można w nich wyrazić emocje za 

pomocą emotikonów

Zadanie II
Lider/liderka twojej grupy przedstawi wynik waszej dyskusji. Przygotujcie się 
do tego wspólnie (każdy relacjonuje jeden punkt, lider/liderka wprowadza 
i podsumowuje).

120



PRZYKŁADY LEKCJI ROZWIJAJĄCYCH KOMPETENCJE LINGWISTYCZNE W PODEJŚCIU ZINTEGROWANYM

Zadanie domowe

i...............“...  ....... ........
MÓWIENIE

Zadanie I
Który sposób korespondowania (pisanie i otrzymywanie listów tradycyjnych czy 
e-mailowych) wolisz? Dlaczego? Uzasadnij w wypowiedzi ustnej. Przygotuj argu
menty popierające twoją opinię.

Użyj zwrotów:

■ Myślę, że ...
• Sądzę, że ...
■ Uważam, że ...

■ Według mnie ...
■ Moim zdaniem ...

Listy VI

CZYTANIE i

Zadanie I
Przeczytaj tekst, a potem zdecyduj razem z kolegą/koleżanką, czy podane poniżej 
zdania są prawdziwe (P), czy fałszywe (F).

Etykieta e-mailowa

• Trzeba koniecznie wpisywać temat listu. Osoba, która otrzymuje dużo koresponden
cji, może dzięki temu od razu zorientować się, czego list dotyczy.

• Na początku listu należy zamieścić nagłówek (odpowiednio do adresata: Cześć! Sza
nowny Panie! Droga Marto! Kochani!).

• Treść listu powinna być krótka i zwięzła. Najważniejsze informacje należy umieścić 
na początku listu.

• Na końcu listu trzeba zamieścić formułkę kończącą (odpowiednio do adresata: ser
decznie pozdrawiam, pozdrowienia, do zobaczenia, na razie, trzymaj się) i podpisać 
się imieniem i nazwiskiem lub tylko imieniem (odpowiednio do adresata).

• Należy poprawnie redagować i pisać listy. List należy przeczytać przed wysłaniem 
i poprawić błędy.

• Nie należy pisać listu literami drukowanymi.
• Emotikonów można używać tylko pisząc do osób znanych/bliskich.
• Składanie życzeń drogą elektroniczną nie jest zbyt eleganckie. Jeśli zachodzi taka ko

nieczność, warto załączyć jakiś ozdobnik.

(Na podsl. fragm. http://www.zso-kowary.pl/informatyka/P_lic/lekcja5-6.pdf)
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P F

Przykład: W liście e-mailowym trzeba wpisywać temat. Z

1. Każdy list powinien zaczynać się od pozdrowień.

2. Pisząc do dyrektora, można zacząć: Cześć! lub Witaj!

3. List elektroniczny powinien być niedługi.

4. Bez względu na to, do kogo piszemy, powinniśmy zamieścić 
formułkę kończącą.

5. Pod listem zawsze się podpisujemy.

6. Pisanie listów drukowanymi literami jest niewskazane.

7. W liście do kolegi/koleżanki dobrze jest zamieścić jakiś 
ozdobnik.

8. Jeśli składamy życzenia drogą elektroniczną, powinniśmy 
zamieścić w nim kilka emotikonów.

ORTOGRAFIA
PISANIE

Zadanie II
Porównaj dwa listy e-mailowe. Który jest napisany poprawnie? Dlaczego? Jakie 
błędy i usterki ma list napisany niepoprawnie?

1.
Cze! co słychac? u mnie nawet dobrze 
tylkoostatnio nie dostaje za dobrcyh ocen. 
A jak ci poszedł sparwdzian z geografii? 
Ja napisałrm jakzwykle ®
Może wybierzemy si do kina Pamiętaj,ze 
trzeba do piątku przyniść pieniadzena 
wycieczkę
OSPISZ SZYBKO

2.
Cześć, Daniel!
Co u Ciebie słychać? Jak Ci poszedł 
sprawdzian z geografii? Mnie jak zwykle ®. 
Były za trudne pytania
Pamiętaj, że do piątku trzeba przynieść 
pieniądze na wycieczkę.
Może w sobotę wybierzemy się do kina? 
Na razie - Bartek
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Zadanie III
Przepisz pierwszy list, eliminując wszystkie błędy i usterki.

MÓWIENIE

Zadanie IV
Odpowiedz (ustnie) na pytania.

Przykład: Kto jest adresatem tego listu? . . .Daniel...

1. Kto jest nadawcą?
2. Jaki, twoim zdaniem, jest temat listu?
3. Jak powiedzial(a)byś/napisał(a)byś: „Mnie, jak zwykle, ®”, „tłumacząc” emotikon?
4. Jak powiedział(a)byś/napisał(a)byś: „Były za trudne pytania „tłumacząc” emo

tikon?
5. Wymień trzy sprawy, które w liście porusza Bartek.
6. Postanowiłeś/postanowiłaś zadzwonić do Bartka, zamiast pisać do niego list. Włą

czyła się poczta głosowa. Jaki tekst nagral(a)byś, odpowiadając na jego e-mail?

ORTOGRAEIA 
SŁOWNICTWO

Zadanie V
Autor popełnił kilka błędów w poniższym liście. Popraw je, zastępując niesto
sowne sformułowania podanymi w ramce pod spodem.

Droga
Cześć, Pani Ewo!
Bardzo dziękujemy za wiadomości. Super, że podróż była OK.
Miło wspominamy fajny wieczór i spoko, że następnym razem wybierzemy się na 
tę wycieczkę, która teraz nie wypaliła z powodu brzydkiej pogody. Dzięki za fotki, 
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to bardzo miła pamiątka! Łączę obiecane informacje o kursach komputerowych dla 
dzieci.
Wkrótce znowu napiszę, a tymczasem nara - Katarzyna i Piotr Troczkowie

Dziękujemy za zdjęcia / Droga / bezpieczna / doszła do skutku / Cieszymy się / 
serdecznie pozdrawiamy / mamy nadzieję / wspólnie spędzony

Zadanie domowe

PISANIE

Zadanie I
Wyobraź sobie, że jesteś na wakacjach w pięknej miejscowości. Są tam różne 
atrakcje. Jesteś opalony/opalona, wypoczęty/wypoczęta i poznałeś/poznałaś mi
łych kolegów i koleżanki. Napisz list elektroniczny do kolegi/koleżanki, którego/ 
której liść z adresem wkleiłeś/wkleiłaś do zeszytu, i opisz swoje wrażenia.

Zastosuj schemat:

A. Nagłówek (zwrot do adresata), np.:

Kochana Oliwio! Drogi Janku! Cześć, Jola! Cześć, Darek!

B. Wstęp - nawiązanie kontaktu, np.:

Dziękuję Ci za list i zdjęcia.
Cieszę się, że do mnie napisałeś.
Przepraszam, że tak długo nie pisałam, ale...
Wybacz długie milczenie, ale...

C. Właściwa część listu

D. Formuła pożegnalna, np.:

Trzymaj się! Na razie! Pozdrawiam! Uściski! Pa!
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Klucz do ćwiczeń

LEKCJA I

II.
1. W Zakopanem / w górach / na feriach zimowych / na nartach
2. Dobrze / dobra
3. Z Tomkiem i dwoma (innymi) chłopakami
4. Zbyszek
5. Biologię
6. W Krakowie
7. Że jest fajny
8. Super / jest dużo śniegu
9. Że jest „w porządku”, ale chciałby jeść więcej frytek i naleśników

10. Żeby nie pracowała za dużo / Żeby przypomniała Tacie, że ma nagrać Michałowi film. / Żeby po
klepała psa Asa

III.
1. miejscu
2. obiecałem
3. Mieszkam
4. imię
5. studiuje

6. Śniegu
7. wariat
8. więcej
9. mnie

10. przypomnij

V.
Kochana, Mamusiu, Ciebie, Tomek (Tomkiem), Zbyszek, Kraków (Krakowie), Tato (Tatę), Mu, Cię, 
Michał, As (Asa)

VI.
1. Kochany Tatusiu!
2. Kochana Ciociu!
3. Drogi Wujku!
4. Kochani Babciu i Dziadziu!
5. Droga Marto!

6. Drogi Marku!
7. Kochana Krysiu!
8. Kochany Krzysiu!
9. Drogi Panie Andrzeju!

10. Droga Pani Tereso!

Zadanie domowe

I.
Warszawa, 23 lipca 2008 r. 

Kochany Dziadku!
Podróż do domu minęła szybko i przyjemnie. W pociągu poznałam bliźniaczki - Kasię i Małgosię. Oka
zało się, że mieszkają na moim osiedlu. Od tej pory często się spotykamy i chodzimy razem do kina.
Mamusia jest chora na grypę, ale lekarka powiedziała, że za dwa dni poczuje się lepiej. Na razie leży 
w łóżku, a my się Nią opiekujemy. Rano lato robi nam śniadanie i odprowadza Olę do przedszkola, a ja 
po powrocie ze szkoły robię zakupy i wynoszę śmieci. Nie martw się, wszystko jest pod kontrolą.
Dziadku, ciągle wspominam wspaniałe wakacje spędzone u Ciebie w leśniczówce. Było cudownie 
i bardzo za wszystko dziękuję! Uważaj na siebie i nic przemęczaj się. Mam nadzieję, że zobaczymy się 
niedługo.

Mocno ściskam i przesyłam całusy - Agata
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klucz do Ćwiczeń

LEKCJA II
I.

Warszawa, 23 lipca 2008 r. 
Kochany Dziadku!

Podróż do domu minęła szybko i przyjemnie. W pociągu poznałam bliźniaczki - Kasię i Małgosię. Oka
zało się, że mieszkają na moim osiedlu. Od tej pory często się spotykamy i chodzimy razem do kina. 
Mamusia jest chora na grypę, ale lekarka powiedziała, że za dwa dni poczuje sie lepiej. Na razie leży 
w łóżku, a my się Nią opiekujemy. Rano Tato robi nam śniadanie i odprowadza Ole do przedszkola, a ja 
po powrocie ze szkoły robię zakupy i wynoszę śmieci.
Dziadku, ciągle wspominam wspaniałe wakacje spędzone u Ciebie w leśniczówce. Było cudownie 
i bardzo za wszystko dziękuję! Uważaj na siebie i nie przemęczaj się. Mam nadzieję, że zobaczymy się 
niedługo.

Mocno ściskam i przesyłam całusy - Agata

III.

(podróż) minęła - minąć (poznałam) Kasię i Małgosię - Kasia i Małgosia
w pociągu - pociąg (okazało) się - okazać się

ciągle - ciągle spotykamy się - spotykać się
(wakacje) spędzone spędzać (one) mieszkają - mieszkać

(ja) dziękuję - (na) grypę - grypa
nie przemęczaj się - dziękować (opiekujemy się) nią - opiekować się / ona

przemęczać się (odprowadza) Olę - Ola
robię (zakupy) - robić

wynoszę (śmieci) - wynosić
dziękuję - dziękować

mam nadzieję - nadzieja
całuję - całować

(całuję) Cię - ty

IV.
miną minom

Olą Olom
dziewczynką dziewczynkom

ręką rekom

grypą £TVD0m
¡controla kontrolom

nartą nartom
podróżą podróżom
ęhorębą chorobom

V.
1. a. Olom, b. Olą
2. a. dziewczynką, b. dziewczynkom
3. a. rękom, b. ręką
4. a. grypą, b. grypom

5. a. opieką,
6. a. nartom,
7. a. podróżą,
8. a. chorobą,

b. opiekom
b. nartą
b. podróżom 
b. chorobom
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Rozdział VI

Zadanie domowe

i.
1, 2. złą pogodą
3. ciocią
4, 5. starą półkę
6, 7. nowa komedię
8, 9. Wiktorią Łezką

10. kotką
11. anginę
12. nią
13. 14. pyszną kolację
15. Gabrielą

LEKCJA III
I.
1. pociągu / Kasię / Małgosię
2. mieszkają / sąsiednim
3. grypę / nią
4. robię / wynoszę
5. nadzieję

II.
1 2 3 4
e a b d

III.

W. P.
Andrzej Zakrzewski 
.ul. Kanarkowa 23/4’ 
"23-605 Radom

nazwa ulicy
kod pocztowy

imię 

ulica «-

nazwisko

numer mieszkania

numer domu
nazwa miejscowości

W. P. = Wielmożny Pan / Wielmożna Pani / Wielmożni Państwo
Sz. P. = Szanowny Pan / Szanowna Pani / Szanowni Państwo
P. = Pan / Pani / Państwo

Zadanie domowe

List I List II List III
I.

Adresat mama dziadzio / dziadek rodzice
Nadawca syn Wnuczka córki
Nagłówek Kochana Mamusiu! Kochany Dziadku! Kochani Rodzice!
Formułka 
pożegnalna Całuję Cię mocno Mocno ściskam

i przesyłam całusy Pa, pa

Podpis Michał Agata Monika z Gabrielą
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LEKCJA IV

V.
1. listowy 5. hrzozowy
2. chwilowy 6. ręczny
3. wietrzny 7. błękitny
4. klonowy 8. ziemny

Sugerowane połączenia:
1. papier listowy 5. kora brzozowa
2. chwilowa przerwa 6. hamulec ręczny
3. wietrzny dzień 7. błękitny kolor
4. syrop klonowy 8. gaz ziemny

VI.
1. os. 1. poj. (ja) 3. os. 1. mn. (oni/one)

pomylić pomylę pomylą
spostrzec spostrzegę spostrzegą
lecieć polecę polecą
być będę będą
odebrać odbiorę odbiorą
donieść doniosę doniosą
przełożyć przełożę przełożą
brać wezmę wezmą

Zadanie domowe

II.

Listy tradycyjne:

każdy może je pisać / można je perfumować / pismo ręczne jest bardziej 
osobisle / nie zawierają spamów / można je nosić przy sobie i czytać, kiedy się 
ma ochotę / można w nich przesyłać prawdziwe przedmioty (np. zasuszone 
kwiatki)

Listy e-mailowe:

są tanie / można do nich dołączyć śmieszne animacje / dochodzą bardzo 
szybko / są bardzo praktyczne (zwłaszcza dla osób bardzo zajętych) / można 
je wysyłać do wielu osób jednocześnie / można w nich wyrazić emocje za 
pomocą emotikonów

I.

LEKCJA VI

1 2 3 4 5 6 7 8
F F P P P P F F
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Rozdział VI

II.
- brak liter,
- poprzestawiane litery,
- błędne litery,
- brak podpisu,
- drukowane litery

IV.
1. Bartek
2. kino / spotkanie / propozycja
3. Mnie, jak zwykle, kiepsko / niezbyt dobrze / s
4. „za trudne” pytania (żartuję!)
5. sprawdzian z geografii, wycieczka, kino

- pisownia małą zamiast dużą litery (Ci),
- słowa pisane razem zamiast oddzielnie,
- brak znaków interpunkcyjnych (?,.),
- niestosowność użycia „odpisz szybko”

V.
Droga Pani Ewo!
Serdecznie dziękujemy za wiadomości. Cieszymy się, że podróż była bezpieczna.
Miło wspominamy wspólnie spędzony wieczór i mamy nadzieję, że następnym razem wybierzemy się 
na tę wycieczkę, która teraz nie doszła do skutku z powodu brzydkiej pogody. Dziękujemy za zdjęcia, to 
bardzo miła pamiątka! ł.ączę obiecane informacje o kursach komputerowych dla dzieci.
Wkrótce znowu napiszę, a tymczasem serdecznie pozdrawiamy - Katarzyna i Piotr Troczkowie
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SCENARIUSZ JEDNOSTKI »METODYCZNEJ
Integrowanie kompetencji i sprawności językowych 1 Oprać.: Anna Seretnr

Poziom nauczania B 1.2/B 2.1
Wiek uczniów 2-3 klasa gimnazjum
Temat Człowiek - cechy charakteru, charakterystyka osoby - Balladyna
Czas trwania 1 lekcji 45-55 min.

PODSYSTEMY JĘZYKA

Cele językowe

Ortografia:
■ powtórzenie pisowni -ó / -u

Wymowa:
■ intonacja zdań 

zawierających wahanie, 
niepewność

Gramatyka:
• zdania z zaimkiem 

względnym który / która 
/ które

■ fleksja rzeczownika, 
przymiotnika, 
czasownika, (utrwalanie)

■ słowotwórstwo - dery
waty odprzymiotnikowe 
(rzeczowniki abstrak
cyjne nazywające cechy 
charakteru, psychiki, 
intelektu)

Słownictwo:
■ krąg tematyczny

CZŁOWIEK - CECHY
CHARAKTERU

SPRAWNOŚCI JĘZYKOWE
Słuchanie:
■ rozwijanie umiejętności rozu

mienia szczegółowego
■ rozwijanie umiejętności po

prawnej segmentacji strumienia 
mowy

Mówienie:
• rozwijanie umiejętności 

wyrażania opinii

Czytanie:
■ rozwijanie umiejętności 

rozumienia selektywne
go oraz szczegółowego

Pisanie:
■ kształtowanie 

umiejętności pisania 
charakterystyki

Cele cywilizacyjno- 
kulturowe zapoznanie uczących się z fragmentami dzieła J. Słowackiego Balladyna

Formy pracy grupowa, indywidualna, w parach /w grupach.
Pomoce fotokopie, sprzęt audio, kolorowe fotografie, folia

Techniki pracy
odpowiadanie na pytania, uzupełnianie tekstu wyrazami z banku słów, uzupełnianie luk (otwartych, sterowanych), 
przepisywanie, układanie zdań, dobieranie, wyszukiwanie błędów, przekształcenia morfo-syntaktyczne, parafrazowanie 
wypowiedzi, odgrywanie ról
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LEKCJA I

Czas (ok.) Czynności nauczyciela Czynności ucznia Formy pracy Materiały

2 min. Czynności organizacyjne - powitanie 
uczniów, sprawdzenie listy obecności itp.

frontalna

10 min. Sprawdzenie, czy uczniowie zapoznali się 
z treścią utworu. Wspólne opowiadanie 
treści, stymulowane pytaniami nauczyciela.

U. spontanicznie lub na polecenie nauczyciela 
opowiadają treść akcji dramatu.

frontalna

6 min. Nauczyciel poleca uczniom wykonanie 
zadania II. Zwraca uwagę, co powinni zrobić 
w czasie pierwszego, a co podczas drugiego 
słuchania.

U. wykonują zadanie II. indywidualna sprzęt audio + CD 
z nagraniem, 
fotokopie

3 min. Nauczyciel sprawdza poprawność wykonania 
zadania. Zapisuje na tablicy wyrazy.

U. sprawdzają, czy poprawnie wykonali 
zadanie.

indywidualna

3 min. N. poleca wykonanie zadania III. U. czytają wskazane fragmenty, zwracając 
uwagę na poprawną intonację.

indywidualna fotokopie

10 min. N. dzieli uczniów na dwie grupy i poleca 
wykonanie zadań IV i IVa. Jedna grupa 
uzupełnia pierwszy asocjogram, druga - 
drugi.

U. podzieleni na grupy wykonują zadania IV 
iIVa.

w grupach fotokopie

5 min. N. poleca liderom grup odczytanie zapisu. U. uzupełniają swoje asocjogramy. indywidualna sprzęt audio + CD 
z nagraniem, 
fotokopie

5 min. N. poleca wykonanie zadań V i VI (zadanie 
VI może zostać zadane do domu).

U. wykonują zadania V i VI, pracując 
w parach.

w parach fotokopie

3 min. N. monitoruje wykonanie zadań przez 
uczniów, a następnie poleca odczytanie 
rozwiązań.

U. sprawdzają swoje rozwiązania. indywidualna fotokopie

2 min. N. poleca wykonanie zadania domowego, 
tłumaczy, co należy zrobić.

frontalna fotokopie

Rozdział VI



LEKCJA II 
Czas (ok.) Czynności nauczyciela Czynności ucznia Formy pracy Materiały

3 min. Czynności organizacyjne - powitanie uczniów, 
sprawdzenie listy obecności itp.

frontalna

5 min Sprawdzenie zadania domowego. U. słuchają, sprawdzając poprawność 
swoich rozwiązań.

indywidualna

5 min. N. omawia formę rozprawki U. słuchają, patrząc na swoje fotokopie. frontalna fotokopie

10 min. N. poleca uczniom wykonanie zadań I, II, III, IV.
N. monitoruje pracę uczniów.

U. pracują w parach. w parach fotokopie

5 min. N. sprawdza wykonanie zadań, tłumaczy nieznane 
wyrazy, konstrukcje itp.

U. sprawdzają poprawność swoich 
rozwiązań.

indywidualna

15 min. N. poleca wykonanie zadania V. Dzieli klasę na 
kilka grup. Każda ma wypełnić wyznaczoną przez 
N. część tabeli. N. monitoruje prace zespołów.

U. uzupełniają tabelkę, pracując w grupach. w grupach

10 min. N. poleca sprawdzenie wykonania zadania V. U. uzupełniają tabelę, słuchając wypowiedzi 
kolegów.

frontalna

2 min. N. poleca wykonanie zadania domowego, tłumaczy, 
co należy zrobić.

frontalna fotokopie
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Rozdział VI

LEKCJA III
Czas (ok.) Czynności nauczyciela Czynności ucznia Formy pracy Materiały

3 min. Czynności organizacyjne - powitanie uczniów, 
sprawdzenie listy obecności itp.

frontalna

5 min. Sprawdzenie zadania domowego. U. słuchają, sprawdzając poprawność 
swoich rozwiązań.

indywidualna

20 min. N. poleca uczniom napisanie charakterystyki 
Balladyny na podstawie tabelki, którą wypełnili 
poprzedniego dnia. N. monitoruje pracę par 
uczniów.

U. piszą w parach charakterystykę. w parach

10 min. N. wskazuje uczniów, którzy odczytują 
charakterystykę Balladyny, zwracając uwagę na 
poprawną intonację wypowiedzi.

U. wskazani przez N. odczytują swoje 
charakterystyki.

8 min. N. dyktuje zdania (dyktando częściowe) (zadanie 
III).

U. piszą dyktando (zadanie III). indywidualna fotokopie

7 min. N. wyświetla na folii poprawne rozwiązanie i poleca 
uczniom sprawdzić i poprawić rozwiązanie kolegi/ 
koleżanki.

U. sprawdzają sobie nawzajem dyktando. w parach folia

2 min. N. poleca wykonanie zadania domowego, tłumaczy, 
co należy zrobić.

frontalna fotokopie



LEKCJA IV 
Czas (ok.) Czynności nauczyciela Czynności ucznia Formy pracy Materiały

3 min. Czynności organizacyjne - powitanie uczniów, 
sprawdzenie listy obecności itp.

frontalna

5 min. Sprawdzenie zadania domowego. U. słuchają, sprawdzając poprawność swoich 
rozwiązań.

indywidualna

15 min. N. wyjaśnia słownictwo związane z procesem 
sądowym, a następnie wyznacza osoby do dramy. 
Wszyscy powinni zostać zaangażowani.

U. przygotowują się do odegrania ról 
w sądzie nad Balladyną.

grupowa

20 min. U. odgrywają dramę „Sąd nad Balladyną”. grupowa
2 min. N. poleca wykonanie zadania domowego, tłumaczy, 

co należy zrobić.
frontalna fotokopie

W szkole polonijnej omawia się z uczniami dzieła należące do tzw. kanonu. Poniższa lekcja poświęcona będzie Balladynie 
J. Słowackiego. Uczniowie powinni w domu zapoznać się z utworem. Sugeruje się, by były to bądź fragmenty dramatu1, bądź 
wersja uproszczona, w której w narrację wplecione są urywki dzieła. Wersję taką można przygotować samodzielnie, wybierając 
cytaty ważne z punktu widzenia akcji dramatu oraz celu lekcji, jakim jest charakterystyka postaci Balladyny. Jeśli w wybranych 
fragmentach pojawiają się wyrazy trudne, należy ich znaczenie objaśnić na marginesie. Pozostałe fragmenty należy streścić 
prostym językiem (zob. Seretny 2006; Lipińska, Seretny 2009).

1 Zob. np. To lubię ... (Jędrychowska, Kłakówna 1999).
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Rozdział VI

Oprać.: Anna SeretnyIntegrowanie kompetencji i sprawności językowych

MÓWIENIE

Zadanie I
Po przeczytaniu fragmentów1 2 Balladyny, spróbuj własnymi słowami opowiedzieć 
treść utworu. W opowiadaniu zwróć uwagę na następstwo wydarzeń. Używaj 
określeń:

1 Na potrzeby zajęć nauczyciel powinien dokonać selekcji fragmentów dramatu (zob. Lipińska,
Seretny 2009).

• najpierw, przedtem
• początkowo, na początku
• potem, później, następnie
• na koniec, w końcu, wreszcie
• nagle
• kiedy........ , wówczas/wtedy........

SŁUCHANIE

Zadanie II
Wysłuchaj fragmentu dramatu J. Słowackiego, do którego wkradło się kilka 
błędów. Znajdź je w trakcie pierwszego słuchania, popraw w trakcie słuchania 
drugiego.

KIRKOR Słuchajcie, matko! na świat przyjechałem
Szukać ubogiej i cnotliwej żony;
Dalej nie idę, bo tu napotkałem
Cudowne bóstwa!... O! gdybym dwa trony - 
Ach! powiem raczej, gdybym miał dwa serca! 
Lecz zdaje mi się, że dwa serca niosę...
Ale Bóg jedną tylko wziąć pozwala
I do ślubnego prowadzić kobierca;
Więc trzeba wybrać... Czemuż życia fala
Rozbiła serce moje o dwie skały?
Ach! czemuż uszy pierwej nie wybrały
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WDOWA

KIRKOR

WDOWA

KIRKOR
WDOWA

I nie powiodły czucia? Dziś nie umiem
Wybrać...

Ja ciebie, panie, nie rozumiem...

Proszę o ręce jednej z córek... może 
Słyszałaś kiedy o hrabi Kirkorze, 
Co ma olbrzymi zamek, cztery wieże,
Złocisty powóz, kosze i rycerze
Na swych usługach?... Otóż Kirkor... to ja...
Proszę o jedną z córek...

Córka moja?...
Ja dwie mam córki - ale Balladyna...

Czy starsza?
Tak jest... a młodsza Alina
Także jest jak anioł...

KIRKOR Jaki wybór trudny!
Pierwsza jak śniegi - u tej warkocz cudny, 
Niby listkami sosna przyodziana;
Ta z alabastrów - a ta zaś różowa -
Ta ma pod rzęsą węgle - ta fiołki - 
Ta jako złote na niebie aniołki,
A ta zaś jako noc biała nad rankiem.
Więc jednej mężem - drugiej być kochankiem; 
Więc obie kochać, a jedną poślubić?
Lecz którą kochać? którą tylko lubić?...
Niech się co najmniej z ust różanych dowiem, 
Która mnie kocha?...
Moje szczupłe łanie,
Czy mnie kochacie?

BALLADYNA

KIRKOR

Ach! ja ci nie powiem:
Nie... ale nie śmieję wymówić: tak, panie - 
Może ty zgadniesz, choć będę milczała; 
Zgadnij, rycerzu.
A ty, zorzo biała?
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Rozdział VI

ALINA Kocham...

KIRKOR Obie kochają, więc niesprawiedliwość 
Poniesie jedna, jeśli biorę drugą. 
W obojgu jedna prostota i tkliwość, 
W obojgu ogień jednaką zasługą... 
Którą tu wybrać?...

WDOWA Coś matce starej
Przyszło do głowy (...)
Oto niech świtem idą w las dziewczyny,
A każda weźmie dzbanek z ciemnej gliny;
I niechaj malin szukają po lesie,
A która pierwsza dzban duży przyniesie
Świeżych owoców, tę weźmiesz za żonę.

(hllp://pl. wikisource.org/wiki/Balladyna)

WYMOWA

Zadanie III
Odczytaj ujętą w ramkę wypowiedź Kirkora. Zwróć uwagę na poprawną wymowę 
i intonację. Pamiętaj, że bohater mówiąc to, nie jest pewien, co ma robić, waha się.

SŁOWNICTWO
GRAMATYKA

Zadanie IV
Wypisz jak najwięcej przymiotników, które odnoszą się do wyglądu zewnętrzne
go. Do wypisanych wyrazów dopisz słowa o znaczeniu przeciwnym. Zaznacz te, 
które mogą odnosić się do Balladyny.

wysoki * niski
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Zadanie IVa
Wypisz jak najwięcej przymiotników, które nazywają cechy charakteru. Do wypi
sanych wyrazów dopisz słowa o znaczeniu przeciwnym. Zaznacz te, które mogą 
odnosić się do Balladyny.

Zadanie V
Uzupełnij poniższą tabelę.

PRZYMIOTNIK RZECZOWNIK ABSTRAKCYJNY

0. ambitny ambicja
1. wrażliwy
2. odważny
3. opanowany
4. zazdrosny
5. okrutny
6. roztargniony
7. dumny
8. nudny
9. nieśmiały

10. uparty
11. pracowity
12. wierny
13. wdzięczny
14. uczciwy
15. tolerancyjny

Wybierz pięć cech, a następnie wyjaśnij ich znaczenie.

uczciwy - nie oszukuje, mówi prawdę
1.............................................................................................................................................
2.............................................................................................................................................
3.
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4.
5............................................................................................................................................

Zadanie VI
Uzupełnij brakujące wyrazy.

Przykład: Był dumny z córki, która świetnie zdała kolejny egzamin.

1. Była bardzo r....................................Zapominała o spotkaniach, gubiła dokumenty.
2. Kolega był bardzo z..............................................o moje sukcesy sportowe.
3. Był niezwykle u................................. Jak coś postanowił, nie można go było prze

konać, by zmienił zdanie.
4. Powinieneś być jej w......................................... za pomoc. Nie musiała tego robić.
5. Był wyjątkowo o.....................................człowiekiem. Nie bał się nikogo i niczego.
6. Zdałam bardzo trudny egzamin. Byłam bardzo z................................. , bo nie uczy

łam się za wiele.
7. Kiedy wreszcie skończył się semestr, poczuł ulgę. Jako p................................ stu

dent uczył się w zasadzie bez przerwy.
8. Dyrektor był człowiekiem o.................................... Nic nie było w stanie wyprowa

dzić go z równowagi.
9. Była osobą z................................... Potrafiła dać sobie radę w różnych sytuacjach.

10. Urszula zawsze pomagała słabszym, zawsze była w...............................na ludzką
krzywdę.

Zadanie domowe

SŁOWNICTWO
GRAMATYKA

Zadanie I
Uzupełnij brakujące wyrazy, pamiętając o ich poprawnych formach.

drażliwy / kreatywny / zaradny / odpowiedzialny / nowy / uparty / nieśmiały 
systematyczny / opanowany / towarzyski / niezależny

Grupa krwi a charakter
Okazuje się, że grupę krwi można wykorzystywać w procesie rekrutacji ...no

wych...n pracowników. Metodę taką stosuje coraz więcej psychologów w wielu 
krajach.
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Grupa „O” - to osoby dynamiczne i ..............................Jeśli powiedzą, że coś zro
bią, zrobią to na pewno. Można więc polegać na nich w każdej sytuacji. Wytrwale 
dążą do osiągnięcia wytyczonych celów. Nie lubią jednakże krytyki, bywają bowiem 
................................... 2 na własnym punkcie. Czasami także niezwykle trudno je prze
konać, bo są bardzo................................. ’.

Grupa „A” natomiast to introwertycy i perfekcjoniści. W pracy są bardzo 
..................................... 4, robią wszystko krok po kroku. Są również wydajni i skutecz
ni. Ludzie z grupą krwi „A” to wspaniali współpracownicy. Nie nadają się jednak na 
szefów, są bowiem często trochę.............................................5.

Grupa „B” - to osoby bardzo samodzielne i ...................................... 6, dlatego też czę
sto zajmują kierownicze stanowiska. Są........................................7, ciągle mają nowe
pomysły. Osoby takie są także bardzo........................................... 8, dla nich nie ma
sytuacji bez wyjścia. Są stworzone do realizacji wielkich projektów, jednakże w poje
dynkę - ich charakter często bowiem utrudnia im pracę w zespole.

Grupa „AB” - dualny charakter ich osobowości powoduje, że są to osoby popada
jące w skrajności - czasem są bardzo...................................... 9, czasem okropnie ner
wowe. W życiu zawodowym najlepiej sprawdzają się w dyplomacji. Mają wspaniałe 
poczucie humoru. Są także z natury eleganckie i................................... 10.

(Na podst. http://www.biosila.pl/content/vicw/416/387)

CZYTANIE
PISANIE

SŁOWNICTWO

Zadanie I
Przeczytaj raz jeszcze treść utworu i zaznacz te fragmenty, które mówią o wyglą
dzie oraz cechach charakteru Balladyny.
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PISANIU,

PAMIĘTAJ!

Przedstawienie postaci staraj się uzasadnić odpowiednimi przykładami zachowań, 
sytuacji z jej udziałem. Pamiętaj, że poszczególne cechy osobowości postaci muszą być 
prezentowane w kolejności uzależnionej od tego, co dla niej jest najbardziej wyraziste.

(Na podst. Cieślakowie 2009)

PAMIĘTAJ!

Celem charakterystyki jest przedstawienie postaci, podanie najważniejszych cech 
jej charakteru oraz ocena jej zachowania.

Należy w niej uwzględnić:
- prezentację postaci,
- jej wygląd zewnętrzny,
- cechy charakteru i osobowości,
- cechy psychiki,
- zainteresowania, poglądy oraz stosunek do otoczenia,

W charakterystyce powinny się także znaleźć przykłady zachowań lub sytuacji obrazujących 
cechy postaci, a także dokonana przez piszącego ocena bohatera.

Charakterystyka postaci może być: 
bezpośrednia - wówczas piszemy wprost o wyglądzie, cechach charakteru; 
pośrednia - ukazujemy postać poprzez pokazanie jej otoczenia, sposobu zachowania 

się wobec innych.

Zadanie I
Dopasuj części charakterystyki do ogólnego planu wypowiedzi pisemnej.

WSTĘP OPIS WYGLĄDU

ROZWINIĘCIE ELEMENTY OCENY POSTACI

ZAKOŃCZENIE OPIS CECH CHARAKTERU

PRZEDSTAWIENIE POSTACI
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Zadanie II
Uporządkuj fragmenty poniższej charakterystyki.

A Ela jest mądrą i zdolną dziewczyną. Jej zainteresowania są różnorodne. Naj
bardziej jednak lubi przedmioty humanistyczne. Jej zainteresowania poloni
styczne zaowocowały na wojewódzkiej olimpiadzie. Została laureatką i uzy
skała wstęp bez egzaminu do szkoły średniej.

B Uwagę zwraca jej strój. Najczęściej sportowy - niebieskie dżinsy, koszula 
w granatową kratę, na nogach białe adidasy. „Służbowo” występuje w mundu
rze harcerskim. I wtedy wygląda najładniej.

C Moja nowa koleżanka ma interesującą twarz, w której dominują duże brązowe 
oczy, harmonizujące z jej cerą. Długie, kręcone, jasne włosy nosi zawsze zwią
zane w koński ogon.

D Moja koleżanka myśli nie tylko o sobie. Jest bardzo wrażliwa na potrzeby 
innych, a także bezinteresowna. Przez cały rok chętnie pomagała w nauce 
słabszym uczniom w klasie. Chyba z dobrym skutkiem, bo wśród jej książek 
znalazłam jedną z następującą dedykacją: „Ani za pomoc w nauce języka pol
skiego dziękują - Iza, Gosia, Waldek”.

E Dużo czasu poświęca na pracę społeczną. Szczególnie interesuje ją harcerstwo. 
Dzięki niemu ją poznałam. Szybko nawiązałyśmy kontakt i stałyśmy się sobie 
bliskie. Ela jest bowiem bardzo szczera i otwarta. Ma wiele koleżanek i kole
gów. Mniej przyjaciół. Tych ostatnich dobiera sobie bardzo starannie. Bardzo 
chciałabym, by do tego grona zaliczyła kiedyś również mnie.

F Ela Kowalska to moja koleżanka. Poznałam ją na obozie harcerskim w Za
kopanem. Tam też mieszka na stałe. Ma smukłą sylwetkę, trzyma się zawsze 
prosto, chociaż ciągle chodzi „obładowana” siatkami i torbami, zawierającymi 
różne różności potrzebne do zajęć na zbiórkach.

(Na podsl. hllp://www.bryk.pl/jak_pisa%C4%87/charakteryslyka_postaci.html )

Hf I I I I I I
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Zadanie III
Przyporządkuj fragmenty zadania II do wskazanych części charakterystyki.

PRZEDSTAWIENIE POSTACI

OPIS WYGLĄDU

OPIS CECH CHARAKTERU

ELEMENTY OCENY POSTACI

SŁOWNICTWO 
GRAMATYKA

Zadanie IV
Z charakterystyki Eli wypisz wszystkie przymiotniki odnoszące się do cech cha
rakteru. Utwórz od nich rzeczowniki.

PRZYMIOTNIK RZECZOWNIK
mądry mądrość

SŁOWNICTWO
CZYTANIE

Zadanie IV
Przejrzyj jeszcze raz fragmenty utworu. Skoncentruj się na zaznaczonych w domu 
fragmentach, a następnie wypełnij tabelkę.
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Jak ma na imię? Balladyna

Kim jest?

Jak wygląda?
- wiek
- wzrost
- sylwetka
- twarz
- cera
- oczy
- włosy
- ubranie

Cechy charakteru

Stosunek do matki

Motywy działania

Ocena postaci

Zadanie domowe

SŁOWNICTWO
CZYTANIE

GRAMATYKA

Zadanie I

Uzupełnij w tekście brakujące elementy, jak pokazano w przykładzie. Pamiętaj 
o poprawnych formach wyrazów.
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rudy / wyobraźnia / uczciwy / szarozielony / gadatliwość / życzliwy / niezwykły / 
poświęcenie / uczucie / odwaga / wytrwałość / sierota / samotność

Ania Shirley mieszka w Kanadzie na Wyspie Księcia Edwarda w małej wiosce Avonlea. Jest... 
sierotą...(l, rodziców straciła we wczesnym dzieciństwie, potem mieszkała w sierocińcu, a od 
jedenastego roku życia znalazła dom na Zielonym Wzgórzu u Maryli i Mateusza Cuthbertów. 
Ania ma................................. 1, wręcz czerwone włosy w kolorze marchewki i tysiące piegów
na twarzy. Ma też................................. 2 oczy i zgrabny nos.
Dwie najbardziej widoczne cechy Ani to duża................................. 'i bardzo żywe, uczuciowe,
często nieprzemyślane reakcje na wszystko, co się dzieje dokoła. Wyobraźnia Ani pomaga jej 
przetrwać chwile................................. 1 w obcych domach, bo dzięki niej ma przyjaciół i może
w myślach przenosić się do znacznie przyjemniejszych miejsc. Dzięki wyobraźni Ani zabawy 
jej i koleżanek stają się ciekawsze, choć czasem i niebezpieczne.
Inną bardzo widoczną cechą Ani jest..................................5. Potrafi ona mówić bez końca i ni
gdy nie braknie jej tematu. Niekiedy męczy ona swych słuchaczy, ale częściej zaciekawia ich, 
bo jej opowieści są barwne i pełne bystrych spostrzeżeń.
Warto też zwrócić uwagę na ambicję, upór i................................. 6 Ani. Szybko pokonuje ona
wszystkie zaległości w nauce i staje się pierwszą uczennicą, a w końcu zdobywa stypendium 
Averyego.
Ania jest szczera i................................. 7. Nigdy nie kłamie i zawsze przyznaję się do błędów.
Niekiedy wymaga to od niej sporej ..................................8, jak w sytuacji, gdy musi przepro
sić ciotkę Józefinę za skok do jej łóżka. Dzięki tym cechom Ania ma z dnia na dzień więcej 
przyjaciół.
Ania umie doceniać dom i przyjaciół. Darzy wiernym i gorącym................................. 9 Marylę,
Mateusza, Dianę i pannę Stacy. Jest zdolna do wielu................................. 10 dla nich. W stosun
ku do innych jest zawsze otwarta i.................................." i nie uprzedza się bez powodu. Po
trafi wybaczać. Wybaczyła wszystko pani Linde, pani Barry, panu Philipsowi i w końcu Gil
bertowi. „Człowiek czuje się szlachetniejszy, gdy wybacza innym” - mówi Ania pewnego razu. 
Ania umie bawić się i pracować, jest wesoła, ale poważnie patrzy na wiele spraw, czasem 
psoci, ale umie to naprawić. Jej wyobraźnia i optymizm są wprost..................................12. Z nią
nikt się nie nudził i nikt się na niej nie zawiódł. Chciałabym być choć trochę do niej podobna, 
a przynajmniej mieć podobną przyjaciółkę.

(Na podst. htlp://polakna5.bk)x.pl/2()07/09/Charakleryslyka-postaci-najwazniejsze-informacje.html)

j ORTOGRAl-IA !

Zadanie II
W tekście, którego wysłuchałeś/wysłuchałaś (s. 136-137), podkreśl czerwonym 
długopisem wyrazy, w których występuje -ó, a na zielono zaznacz słowa, w któ
rych pojawia się -u. Przypomnij sobie, kiedy należy pisać -ó, a kiedy -u.
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Balladyna III - charakterystyka postaci

PISANIE

Zadanie I
Na podstawie tabelki, którą wypełniłeś/wypełniłaś na poprzedniej lekcji, napisz 
charakterystykę Balladyny (ok. 200 wyrazów).
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INTONACJA

Zadanie II
Odczytaj swoją charakterystykę postaci. Zwróć uwagę na poprawną intonację wy
powiedzi, w której:

• przedstawiasz,
• opisujesz,
• oceniasz postać.

ORTOGRAFIA i

Zadanie III
W poniższym tekście uzupełnij brakujące litery (-ó/-u), następnie odczytaj go 
głośno, zwracając uwagę na poprawną intonację.

Szkolne przedstawienie „Balladyny”
J_tro, ze względ_ na pr_by naszego szkolnego teatr_, lekcje będą skr_cone. Już 
o wp_ł do dw_nastej wszyscy p_jdą do dom_. Pozostanie tylko gr_pa aktor_w oraz 
dw_ch na_czycieli, kt_rzy reżyser_ją nasze przedstawienie. To będzie ostatnia, ge
neralna pr_ba. Przygotowaliśmy spektakl pod tyt_łem Balladyna, w kt_rym będzie 
brało _dział kilkunast_ aktor_w, _czni_w r_żnych klas.
Spektakl odbędzie się w d_żej sali. Sami wymyśliliśmy i wykonaliśmy scenografię, 
a nasza pani napisała m_zykę, kt_ra będzie tłem do przedstawienia. R_wnież ko- 
sti_my i najr_żniejsze rekwizyty wykonaliśmy sami. Wymagało to d_żo pracy i wy- 
siłk_, ale było warto. Efekt będzie zd_miewający, a my jako młodzi tw_rcy mamy 
mn_stwo radości.

(Na podsl. http://chomikuj.pl/krucha/dla+dzieci/ortograna)

Zadanie domowe

PISANIIi
PISOWNIA

Zadanie I
Sporządź plan, a następnie napisz charakterystykę swojego kolegi/swojej kole
żanki (ok. 200 wyrazów).
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GRMATYKA
SŁOWNICTWO

Zadanie II
Od jakich przymiotników zostały utworzone rzeczowniki? Uzupełnij tabelę.

RZECZOWNIK PRZYMIOTNIK
0. stanowczość stanowczy
1. lenistwo
2. prawdomówność
3. uczciwość
4. chciwość
5. pycha
6. zazdrość
7. okrucieństwo
8. głupota
9. tolerancja

10. odwaga

Balladyna IV - charakterystyka postaci

SŁOWNICTWO

Zadanie I
Czy rozumiesz znaczenie poniższych wyrazów, fraz i zwrotów?

SĄD
sędzia
obrońca (adwokat)

-> rozpatrywać sprawę, wydawać wyrok
-> bronić (kogoś)

oskarżyciel (prokurator) -> oskarżać (kogoś o coś)

wezwać kogoś na świadka 
przedstawić dowody

oskarżony
ławnik (przysięgły) 
świadek
woźny

przyznawać się / nie przyznawać się do winy

-> zeznawać w sądzie
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MÓWIENIE 
WSPIERANE CZYTANIEM 

INTONACJA

Zadanie II
W procesie Balladyny odegraj przydzieloną ci rolę. Zwróć uwagę na intonację 
swojej wypowiedzi.

SCENARIUSZ ROZPRAWY SĄDOWEJ3

Na podstawie pomysłu M. Siuty (http://www.publikacje.edu.pl/publikacje.php?nr=3458).

Mowa oskarżyciela

Woźny: (dzwoni dzwonkiem i mówi głośno) 
Proszę wstać, Sąd idzie.
(wchodzą: prokurator, obrońca, sędzia oraz oskarżona; na sali siedzą 
już przysięgli)

Sędzia: Dzisiaj rozpatrywać będziemy sprawę Balladyny. Oskarżona jest 
o...................................
Czy oskarżona przyznaję się do winy?

Balladyna: Nie, Wysoki Sądzie.

Oskarżyciel: (powołuje kolejno świadków: Filona, Wdowę, Kostryna, Kirkora; 
przesłuchuje ich)

Woźny: (pyta każdego świadka)
Czy przysięga pan/pani mówić prawdę, całą prawdę i tylko prawdę?

Obrońca: (powołuje jeszcze raz świadków i przedstawia swoje argumenty)

Sędzia: Wysłuchaliśmy już wszystkich świadków. Proszę teraz oskarżyciela 
o zabranie głosu.

Sędzia: Dziękuję oskarżycielowi i proszę obrońcę o zabranie głosu.
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Mowa obrońcy

Sędzia: Po wysłuchaniu wystąpień oskarżyciela i obrony sąd zwraca się do
przysięgłych. Co nakazuje ludowa moralność?

Przysięgli: Winna jest śmierci!!!

Woźny: Proszę wstać! Sąd ogłosi wyrok.

Sędzia: (czyta swój tekst, który kończy stwierdzeniem: Winna jest śmierci.)

TEKSTY DLA OSKARŻYCIELA

Wysoki Sądzie!
Wzywam na świadka...................................................................................................

Oskarżam królową Balladynę o......................................................................................
oraz.....................................................................................................................................

Pragnę poprzeć moje stanowisko następującymi dowodami winy oskarżonej:
po pierwsze........................................................................................................................
po drugie............................................................................................................................
po trzecie........................................................................................................................... ,
po czwarte...........................................................................................................................
Wysoki Sądzie! Przedstawione przeze mnie dowody winy świadczą o tym, że 
królowa Balladyna była człowiekiem..............................................., ponieważ.......

Proszę dla oskarżonej o najwyższy wymiar kary. Proszę o karę.................................

TEKSTY DLA OBROŃCY

Wysoki Sądzie!
Wzywam na świadka...................................................................................................
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Wysoki Sądzie!
Chcę bronić Balladyny, która.........................................................................................
..................................... Postanowiła jednak się poprawić, gdyż zrozumiała, co jest 
najważniejsze w życiu człowieka. Argumentem tłumaczącym jej postępowanie jest

Myślę, że w świetle tych argumentów należy oskarżonej zwrócić ....................
................. i dać jej jeszcze.................................................................... , ponieważ 
uświadomiła sobie, że wszystko, czego w życiu dokonała i do czego dążyła, nie ma 
znaczenia, jeżeli.........................................................................

Proszę o .......................................................................  (na przykład: uniewinnienie
oskarżonej).

TEKST DLA SĘDZIEGO

Po wysłuchaniu wystąpień........................................ i.....................................i biorąc
pod uwagę przedstawione argumenty, Sąd orzeka:
oskarżona jest..............................................................  zarzucanych jej czynów. Sąd
przychyla się więc do wniosku........................................... i na podstawie werdyktu
ławy przysięgłych skazuje oskarżoną na.......................................................................

Zadanie domowe

r............................... 1
CZYTANIE I

Zadanie I
Uzupełnij brakujące fragmenty życiorysu Juliusza Słowackiego. Pierwsze uzupeł
nienie jest przykładem.

Urodził się w Krzemieńcu w południowo-wschodniej części dawnej Rzeczypo
spolitej. Jego ojciec, Euzebiusz, był profesorem literatury w Liceum Krzemienieckim 
i Uniwersytecie Wileńskim. Matka Słowackiego, Salomea, osoba o dużej kulturze lite
rackiej i osobistej, po śmierci męża zajmowała się wychowywaniem syna. [_B_J. Mat
ka przyszłego poety prowadziła coś na kształt salonu literackiego, dzięki czemu Juliusz 
miał w dzieciństwie i wczesnej młodości szeroki kontakt z ówczesną elitą intelektualną, 
zwłaszcza z kręgu Uniwersytetu Wileńskiego. [___ ] Po studiach prawniczych (w latach 
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1825-1828) w Wilnie młody Słowacki wyjechał do Krzemieńca, gdzie kilka miesięcy 
przebywał z matką.

Na początku 1830 zadebiutował bezimiennie powieścią poetycką Hugo. Po wybuchu 
powstania listopadowego, 9 stycznia 1831 podjął pracę w powstańczym Biurze Dyploma
tycznym księcia Adama Jerzego Czartoryskiego [___].

Poeta pozostał na emigracji. W latach 1833-1835 przebywał w Szwajcarii nad Je
ziorem Genewskim i tam zakochał się w Marii Wodzińskiej. Podróżował po Włoszech, 
Grecji, Egipcie, Palestynie i Syrii. W czasie pobytu we Włoszech nawiązał przyjaźń z Zyg
muntem Krasińskim, który stał się pierwszym wnikliwym krytykiem jego twórczości. 
[___ ] Mimo że był poważnie chory, wyruszył w 1848 roku do Wielkopolski, by wziąć
udział w powstaniu, jednak zamierzeń swych nie zrealizował. [___ ] Nigdy się nie oże
nił. Przysyłane przez matkę pieniądze umiejętnie pomnażał, inwestując je na paryskiej 
giełdzie, m.in. w akcje kolei lyońskiej. Pozwoliło mu to nie tylko na wydawanie własnej 
twórczości, ale przede wszystkim poświęcenie się jej bez reszty.

[___ ] Spoczywał tam do 14 czerwca 1927, kiedy jego prochy zostały na polecenie
marszałka Józefa Piłsudskiego przewiezione do Polski. 28 czerwca tego roku na dziedziń
cu zamku na Wawelu odbyła się uroczysta ceremonia pogrzebowa. Na jej zakończenie 
Józef Piłsudski wypowiedział wielokrotnie cytowane słowa: [___ ]

Jego prochy zostały złożone obok Adama Mickiewicza w Krypcie Wieszczów Naro
dowych w Katedrze na Wawelu.

A W końcu osiadł na stałe w Paryżu.

B W 1818, dzięki licznym znajomościom wśród wysoko postawionych elit, Salomea wy
szła za mąż po raz drugi, za lekarza Augusta Becu.

C Wtedy też ostatni raz spotkał się z matką we Wrocławiu.

D Tym sposobem poznał m.in. Adama Mickiewicza przed jego deportacją z Litwy i Lu
dwikę Śniadecką - pierwszą, nieodwzajemnioną miłość.

E 8 marca tego samego roku opuścił Warszawę i przez Wrocław udał się do Drezna.

F Juliusz Słowacki został pochowany na paryskim Cmentarzu Montmartre.

G „W imieniu Rządu Rzeczypospolitej polecam Panom odnieść trumnę Juliusza Sło
wackiego do krypty królewskiej, bo królom był równy”.

(Na podsl. http://pl.wikipedia.org/wiki/Juliusz_S%C5%82owacki)
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Zadanie II
Znajdź w encyklopedii hasło poświęcone Juliuszowi Słowackiemu. Wypisz z nie
go kilka tytułów dzieł poety oraz nazwę ich gatunku literackiego.

Przykład: „Balladyna” - dramat

154



klucz do Ćwiczeń

Klucz do ćwiczeń

LEKCJA I

ii.
KIRKOR

WDOWA

KIRKOR

WDOWA

KIRKOR

WDOWA

KIRKOR

Słuchajcie, matko! na świat wyjechałem 
Szukać ubogiej i cnotliwej żony;
Dalej nie iadę. bo tu napotkałem
Cudowne bóstwa!... O! gdybym dwa trony - 
Ach! powiem raczej, gdybym miał dwa serca! 
Lecz zdaje mi się, że dwa serca noszę...
Ale Bóg jedną tylko wziąć pozwala
I do ślubnego prowadzić kobierca;
Więc trzeba wybrać... Czemuż, losu fala 
Rozbiła serce moje o dwie skały?
Ach! czemuż oczy pierwej nie wybrały 
I nie powiodły czucia? Dziś nie umiem 
Wybrać...

Ja ciebie, panie, nie rozumiem...

Proszę o rękę jednej z córek... może 
Słyszałaś kiedy o hrabi Kirkorze, 
Co ma ogromny zamek, cztery wieże, 
Złocisty powóz, konie i rycerze 
Na swych usługach?... Otóż Kirkor... to ja... 
Proszę o jedną z córek...

Córka moja?...
Ja dwie mam córki - ale Balladyna...

Czy starsza?

Tak jest... a młodsza Alina 
Także jest jak anioł...

Jaki wybór trudny!
Starsza jak śniegi - u tej warkocz cudny,
Niby listkami brzoza przyodziana;
Ta z alabastrów - a ta zaś różana -
Ta ma pod rzęsą węgle - ta fiołki -
Ta jako złote na zorzy aniołki,
A ta zaś jako noc biała nad rankiem.
Więc jednej mężem - drugiej być kochankiem;
Więc obie kochać, a jedną zaślubić?
Lecz którą kochać? którą tylko lubić?...
Niech się przynajmniej z ust różanych dowiem, 
Która mnie kocha?...
Moje smukłe łanie,
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Czy mnie kochacie?

BALLADYNA Ach! ja ci nie powiem:
Nie... ale nie śmiem wymówić: lak, panie - 
Może ty zgadniesz, choć będę milczała; 
Zgadnij, rycerzu.

KIRKOR A ty, różo biała?

ALINA Kocham...

KIRKOR Obie kochają, więc niesprawiedliwość 
Poniesie iedna. ieśli wezme drugą. 
W obojgu jedna prostota i tkliwość, 
W oboigu miłość jednaką zasługą... 
Którą tu wybrać?...

WDOWA Coś matce staruszce
Przyszło do głowy... Mój ty królewicu, 
Jeśli pozwolisz twej pokornej służce,
To ci poradzi. Dieknv krasnolicu.
Oto niech rankiem idą w las dziewczyny. 
A każda weźmie dzbanek z czarnej elinv; 
I niechaj malin szukają po lesie, 
A która pierwsza dzban pełny przyniesie 
Świeżych malinek, tę weźmiesz za żonę.

v.

PRZYMIOTNIK RZECZOWNIK ABSTRAKCYJNY

0. ambitny ambicja
1. wrażliwy wrażliwość
2. odważny odwaga
3. opanowany opanowanie
4. zazdrosny zazdrość
5. okrutny okrucieństwo
6. roztargniony roztargnienie
7. dumny duma
8. nudny nuda
9. nieśmiały nieśmiałość

10. uparty upór
11. pracowity pracowitość
12. wierny wierność
13. wdzięczny wdzięczność
14. uczciwy uczciwość
15. tolerancyjny tolerancja
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VI.
1. Była bardzo roztargniona. Zapominała o spotkaniach, gubiła dokumenty.
2. Kolega był bardzo zazdrosny o moje sukcesy sportowe.
3. Był niezwykle uparty. Jak coś postanowił, nie można go było przekonać, by zmienił zdanie.
4. Powinieneś być jej wdzięczny za pomoc. Nic musiała tego robić.
5. Był wyjątkowo odważnym człowiekiem. Nie bał się nikogo i niczego.
6. Zdałam bardzo trudny egzamin. Byłam bardzo zaskoczona, bo nie uczyłam się za wiele.
7. Kiedy wreszcie skończył się semestr, poczuł ulgę. Jako pracowity student uczył się w zasadzie bez 

przerwy.
8. Dyrektor był człowiekiem opanowanym. Nic nie było w stanie wyprowadzić go z równowagi.
9. Była osobą zaradną. Potrafiła dać sobie radę w różnych sytuacjach.

10. Urszula zawsze pomagała słabszym, zawsze była wrażliwa na ludzką krzywdę.

Zadanie domowe

I.
(>rupa krwi a charakter
Okazuje się, że grupę krwi można wykorzystywać w procesie rekrutacji ... no wych..." pracowników. 
Metodę taką stosuje coraz więcej psychologów w wielu krajach.

Grupa „0”
- to osoby dynamiczne i odpowiedzialne'. Jeśli powiedzą, że coś zrobią, zrobią to na pewno. Można 
więc polegać na nich w każdej sytuacji. Wytrwale dążą do osiągnięcia wytyczonych celów. Nie lubią 
jednakże krytyki, bywają bowiem drażliwe2 na własnym punkcie. Czasami także niezwykle trudno je 
przekonać, bo są bardzo uparte'.
Grupa „A” - to introwertycy i perfekcjoniści. W pracy są bardzo systematyczni1, robią wszystko krok 
po kroku. Są również wydajni i skuteczni. Ludzie z grupą krwi „A” - to wspaniali współpracownicy. Nie 
nadają się jednak na szefów, są bowiem często trochę nieśmiali'.
Grupa „B” - to osoby bardzo samodzielne i niezależne6, dlatego też często zajmują kierownicze stano
wiska. Są kreatywne7, ciągle mają nowe pomysły. Osoby takie są także bardzo zaradne", dla nich nie ma 
sytuacji bez wyjścia. Są stworzone do realizacji wielkich projektów, jednakże w pojedynkę - ich charak
ter często bowiem utrudnia im pracę w zespole.
Grupa „AB” - dualny charakter ich osobowości powoduje, że są to osoby popadające w skrajności - 
czasem są bardzo opanowane", czasem okropnie nerwowe. W życiu zawodowym najlepiej sprawdzają 
się w dyplomacji. Mają wspaniałe poczucie humoru. Są także z natury eleganckie i towarzyskie"'.

LEKCJA II J

I.

WSTĘP
>

OPIS WYGLĄDU

ROZWINIĘCIE. -> ELEMEN TY OCENY POSTACI

ZAKOŃCZENIE ' ► OPIS CECH CHARAKTERU

k PRZEDS TAWIENIE POSTACI
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II.
F B E

III.
Przedstawienie postaci
Opis wyglądu
Opis cech charakteru 
Elementy oceny postaci

- F
- C, B
- A, D
- E

IV.
PRZYMIOTNIK RZECZOWNIK

mądry mądrość
zdolny zdolność
wrażliwy wrażliwość
bezinteresowny bezinteresowność
szczery szczerość
otwarty otwartość

Zadanie domowe

I.
Ania Shirley mieszka w Kanadzie na Wyspie Księcia Edwarda w małej wiosce Avonlea. Jest ...siero
tą...", rodziców straciła we wczesnym dzieciństwie, potem mieszkała w sierocińcu, a od jedenastego 
roku życia znalazła dom na Zielonym Wzgórzu u Maryli i Mateusza Cuthbertów.
Ania ma rude1, wręcz czerwone włosy w kolorze marchewki i tysiące piegów na twarzy. Ma też szaro
zielone2 oczy i zgrabny nos.
Dwie najbardziej widoczne cechy Ani to duża wyobraźnia3 i bardzo żywe, uczuciowe, często nieprze
myślane reakcje na wszystko, co się dzieje dokoła. Wyobraźnia Ani pomaga jej przetrwać chwile sa
motności1 w obcych domach, bo dzięki niej ma przyjaciół i może w myślach przenosić się do znacznie 
przyjemniejszych miejsc. Dzięki wyobraźni Ani zabawy jej i koleżanek stają się ciekawsze, choć czasem 
i niebezpieczne.
Inną bardzo widoczną cechą Ani jest gadatliwość’. Potrafi ona mówić bez końca i nigdy nie braknie jej 
tematu. Niekiedy męczy ona swych słuchaczy, ale częściej zaciekawia ich, bo jej opowieści są barwne 
i pełne bystrych spostrzeżeń.
Warto też zwrócić uwagę na ambicję, upór i wytrwałość6 Ani. Szybko pokonuje ona wszystkie zaległości 
w nauce i staje się pierwszą uczennicą, a w końcu zdobywa stypendium Averycgo.
Ania jest szczera i uczciwa7. Nigdy nie kłamie i zawsze przyznaję się do błędów. Niekiedy wymaga to od 
niej sporej odwagi", jak w sytuacji, gdy musi przeprosić ciotkę Józefinę za skok do jej łóżka. Dzięki tym 
cechom Ania ma z dnia na dzień więcej przyjaciół.
Ania umie doceniać dom i przyjaciół. Darzy wiernym i gorącym uczuciem9 Marylę, Mateusza, Dianę 
i pannę Stacy. Jest zdolna do wielu poświęceń"’dla nich. W stosunku do innych jest zawsze otwarta 
i życzliwa" i nie uprzedza się bez powodu. Potrafi wybaczać. Wybaczyła wszystko pani Linde, pani 
Barry, panu Philipsowi i w końcu Gilbertowi. „Człowiek czuje się szlachetniejszy, gdy wybacza innym” 
- mówi Ania pewnego razu.
Ania umie bawić się i pracować, jest wesoła, ale poważnie patrzy na wiele spraw, czasem psoci, ale umie 
to naprawić. Jej wyobraźnia i optymizm są wprost niezwykłe'2. Z nią nikt się nie nudził i nikt się na niej 
nie zawiódł. Chciałabym być choć trochę do niej podobna, a przynajmniej mieć podobną przyjaciółkę.
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II.

KIRKOR Słuchajcie, matko! na świat wyjechałem 
Szukać ubogiej i cnotliwej żony;
Dalej nie jadę, bo tu napotkałem
Cudowne bóstwa!... O! gdybym dwa trony - 
Ach! powiem raczej, gdybym miał dwa serca! 
Lecz zdaje mi się, że dwa serca noszę...
Ale Bóg jedną tylko wziąć pozwala
I do ślubnego prowadzić kobierca;
Więc trzeba wybrać... Czemuż losu fala
Rozbiła serce moje o dwie skały?
Ach! czemuż oczy pierwej nie wybrały
I nie powiodły czucia? Dziś nie umiem 
Wybrać...

WDOWA Ja ciebie, panie, nie rozumiem...
KIRKOR Proszę o rękę jednej z córek... może 

Słyszałaś kiedy o hrabi Kirkorze, 
Co ma ogromny zamek, cztery wieże, 
Złocisty powóz, konie i rycerze
Na swych usługach?... Otóż Kirkor... to ja... 
Proszę o jedną z córek...

WDOWA Córka moja?...
Ja dwie mam córki - ale Balladyna...

KIRKOR Czy starsza?
WDOWA Tak jest... a młodsza Alina 

Także jest jak anioł...
KIRKOR Jaki wybór trudny!

Starsza jak śniegi - u tej warkocz cudny,
Niby listkami brzoza przyodziana;
Ta z alabastrów - a ta zaś różana -
Ta ma pod rzęsą węgle - ta fiołki -
Ta jako złote na zorzy aniołki,
A ta zaś jako noc biała nad rankiem.
Więc jednej mężem - drugiej być kochankiem;
Więc obie kochać, a jedną zaślubić?
Lecz którą kochać? którą tylko lubić?...
Niech się przynajmniej z ust różanych dowiem, 
Która mnie kocha?...
Moje smukłe łanie,
Czy mnie kochacie?

BALLADYNA Ach! ja ci nie powiem:
Nic... ale nie śmiem wymówić: tak, panie - 
Może ty zgadniesz, choć będę milczała; 
Zgadnij, rycerzu.

KIRKOR A ty, różo biała?
ALINA Kocham...
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KIRKOR

WDOWA

Obie kochają, więc niesprawiedliwość 
Poniesie jedna, jeśli wezmę drugą. 
W obojgu jedna prostota i tkliwość, 
W obojgu miłość jednaką zasługą... 
Którą tu wybrać?...
Coś malec staruszce
Przyszło do głowy... Mój ty królewicu, 
Jeśli pozwolisz twej pokornej służce, 
To ci poradzi, piękny krasnolicu.
Oto niech rankiem idą w las dziewczyny, 
A każda weźmie dzbanek z czarnej gliny; 
I niechaj malin szukają po lesie,
A która pierwsza dzban pełny przyniesie 
Świeżych malinek, tę weźmiesz za żonę.

III.
Jutro, ze względu na próby naszego szkolnego teatru, lekcje będą skrócone. Już. o wpół do dwunastej 
wszyscy pójdą do domu. Pozostanie tylko grupa aktorów oraz dwóch nauczycieli, którzy reżyserują 
nasze przedstawienie. To będzie ostatnia, generalna próba. Przygotowaliśmy spektakl pod tytułem Sąd 
nad Balladyną, w którym będzie brało udział kilkunastu aktorów, uczniów różnych klas.
Spektakl odbędzie się w dużej sali. Sami wymyśliliśmy i wykonaliśmy scenografię, a nasza pani napisała 
muzykę, która będzie tłem do przedstawienia. Również kostiumy i najróżniejsze rekwizyty wykonaliśmy 
sami. Wymagało to dużo pracy i wysiłku, ale było warto. Efekt będzie zdumiewający, a my jako młodzi 
twórcy mamy mnóstwo radości.

Zadanie domowe

II.

RZECZOWNIK PRZYMIOTNIK
0. stanowczość stanowczy
1. lenistwo leniwy
2. prawdomówność prawdomówny
3. uczciwość uczciwy
4. chciwość chciwy
5. pycha pyszny
6. zazdrość zazdrosny
7. okrucieństwo okrutny
8. głupota głupi
9. tolerancja tolerancyjny

10. odwaga odważny
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LEKCJA IV

Zadanie domowe

Urodził się w Krzemieńcu w południowo-wschodniej części dawnej Rzeczypospolitej. Jego ojciec, Eu
zebiusz, był profesorem literatury w Liceum Krzemienieckim i Uniwersytecie Wileńskim. Matka Słowa
ckiego, Salomea, osoba o dużej kulturze literackiej i osobistej, po śmierci męża zajmowała się wycho
wywaniem syna. [_B_], Matka przyszłego poety prowadziła coś na kształt salonu literackiego, dzięki 
czemu Juliusz miał w dzieciństwie i wczesnej młodości szeroki kontakt z ówczesną elitą intelektualną, 
zwłaszcza z kręgu Uniwersytetu Wileńskiego. [_D_] Po studiach prawniczych (w latach 1825-1828) 
w Wilnie młody Słowacki wyjechał do Krzemieńca, gdzie kilka miesięcy przebywał z matką.
Na początku 1830 zadebiutował bezimiennie powieścią poetycką Hugo. Po wybuchu powstania listopa
dowego, 9 stycznia 1831 podjął pracę w powstańczym Biurze Dyplomatycznym księcia Adama Jerzego 
Czartoryskiego. [_E_J.
Poeta pozostał na emigracji. W latach 1833-1835 przebywał w Szwajcarii nad Jeziorem Genewskim 
i tam zakochał się w Marii Wodzińskiej. Podróżował po Włoszech, Grecji, E.gipcie, Palestynie i Syrii. 
W czasie pobytu we Włoszech nawiązał przyjaźń z Zygmuntem Krasińskim, który stał się pierwszym 
wnikliwym krytykiem jego twórczości. [_A_] Mimo że był poważnie chory, wyruszył w 1848 roku do 
Wielkopolski, by wziąć udział w powstaniu, jednak zamierzeń swych nie zrealizował. [_C_] Nigdy się 
nic ożenił. Przysyłane przez matkę pieniądze umiejętnie pomnażał, inwestując je na paryskiej giełdzie, 
m.in. w akcje kolei lyońskicj. Pozwoliło mu to nie tylko na wydawanie własnej twórczości, ale przede 
wszystkim poświęcenie się jej bez reszty.
|_F_] Spoczywał lam do 14 czerwca 1927, kiedy jego prochy zostały na polecenie marszałka Józefa 
Piłsudskiego przewiezione do Polski. 28 czerwca tego roku na dziedzińcu zamku na Wawelu odbyła się 
uroczysta ceremonia pogrzebowa. Na jej zakończenie Józef Piłsudski wypowiedział wielokrotnie cyto
wane słowa: [_G_]
Jego prochy zostały złożone obok Adama Mickiewicza w Krypcie Wieszczów Narodowych w Katedrze 
na Wawelu.
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SCENARIUSZ JEDNOSTKI METODYCZNEJ
Integrowanie kompetencji i sprawności językowych Oprać.: Anna Seretny

Poziom 
nauczania B2.1/B2.2

Wiek uczniów 1-2 klasa liceum

Temat Dbajmy o środowisko

Czas trwania
1 lekcji 45-50 min.

Cele językowe

PODSYSTEMY JĘZYKA

Ortografia:
■ pisownia -s, -ś, -sz, -c, -ć, -cz, 

-z, -zi, -ź
■ powtórzenie pisowni -rz, -ż

Wymowa:
■ wymowa szeregów ciszących, 

syczących i szumiących
■ intonacja zdań rozkazujących
- intonacja komunikatów 

perswazyjnych

Gramatyka:
■ tryb rozkazujący (powtórzenie)
■ fleksja rzeczownika, przymiotnika, 

czasownika, (utrwalanie)
■ łączliwość składniowo- 

semantyczna wyrazów, które 
należą do omawianego kręgu 
tematycznego

Słownictwo:
• krąg tematyczny 

OCHRONA 
ŚRODOWISKA 
EKOLOGIA

SPRAWNOŚCI JĘZYKOWE

Słuchanie:
■ rozwijanie umiejętności ro

zumienia selektywnego oraz 
szczegółowego

■ rozwijanie umiejętności po
prawnej segmentacji strumie
nia mowy

Mówienie:
■ rozwijanie umiejętności formuło

wania komunikatów o charakterze 
perswazyjnym

■ rozwijanie umiejętności formuło
wania dłuższej wypowiedzi mono
logowej

Czytanie:
■ rozwijanie umiejętności 

rozumienia selektywnego oraz 
szczegółowego

Pisanie:
■ kształtowanie umiejętności 

pisania krótkich tekstów 
reklamowych

Cele 
cywilizacyjno- 
-kulturowe

zapoznanie uczących się z akcjami podejmowanymi w Polsce na rzecz ochrony środowiska 
poszerzanie wiedzy ogólnej uczących się z zakresu ochrony środowiska

Formy pracy grupowa, indywidualna, w parach/w grupach

Pomoce fotokopie, sprzęt audio, kolorowe fotografie, folia

Techniki pracy odpowiadanie na pytania, uzupełnianie tekstu wyrazami z banku słów, uzupełnianie luk (otwartych, sterowanych), przepisywanie, układanie zdań, 
dobieranie, wyszukiwanie błędów, przekształcenia morfo-syntaktyczne, parafrazowanie wypowiedzi, wybór wielokrotny

Rozdział VI



LEKCJA ICzas (ok.) Czynności nauczyciela Czynności ucznia Formy pracy Materiały
3 min. Czynności organizacyjne - powitanie uczniów, 

sprawdzenie listy obecności itp.
frontalna

5 min. Sprawdzenie zadania domowego. U. słuchają, sprawdzając poprawność swoich rozwiązań. indywidualna
2 min. N. informuje uczniów, że wysłuchają nagrania. Ich 

zadaniem ma być odgadnięcie tematu lekcji.
U. słuchają nagrania. frontalna sprzęt audio + 

CD z nagraniem
1 min. Określenie tematu lekcji i zapisanie go na tablicy. U. zapisują temat lekcji. frontalna
5 min. N. poleca uczniom wykonanie zadania II 

i monitoruje ich pracę.
U. wykonują zadanie II, przygotowując mapę myśli. w parach fotokopie

5 min. N. rysuje na tablicy mapę myśli. Tłumaczy wyrazy, 
zwroty, wyrażenia, które nie są znane wszystkim 
uczącym się.

Jeden uczniów z każdej pary podchodzi do tablicy i zapi
suje wyrazy, zwroty i wyrażenia, które zanotował wspól
nie z kolegą/koleżanką.
Pozostali uczniowie uzupełniają na fotokopiach swoje 
wersje.

indywidualna, 
frontalna

6 min. N. poleca uczniom wysłuchanie kolejnego nagrania 
i wykonanie zadania III (zadanie jest odtwarzane 
dwukrotnie).

Uczniowie słuchają kolejnego nagrania, rozwiązując 
zadanie III.

indywidualna sprzęt audio + 
CD z nagraniem, 
fotokopie

2 min. Nauczyciel zapisuje na tablicy poprawne rozwiązanie, 
zwracając uwagę na pisownię wyrazów.

U. wskazani przez N. odczytują wpisane wyrazy. 
Pozostali U. sprawdzają poprawność swoich wersji.

indywidualna

3 min. N. inicjuje krótką rozmowę z U. na temat tekstu 
(sposobów, w jaki można chronić środowisko naturalne)

U. wypowiadają się spontanicznie. frontalna

3 min. N. poleca wybranym U. odczytanie zaznaczonego 
fragmentu tekstu. Zwraca uwagę na poprawną 
wymowę i intonację.

Wyznaczeni U. odczytują fragmenty tekstu (zadanie IV). indywidualna

5 min. N. poleca wykonanie zadań V oraz VI, monitoruje pracę 
U., zwracając uwagę na poprawny zapis wyrazów.

U. wykonują zadania V i VI, pracując w parach. w parach fotokopie

3 min. N. sprawdza wykonanie zadań, zapisuje na tablicy 
wyrazy dyktowane przez wskazanych uczniów.

U. uzupełniają swoje tabelki. indywidualna

2 min. N. poleca wykonanie zadania domowego, tłumaczy, co 
należy zrobić.

frontalna fotokopie
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LEKCJA II
Czas (ok.) Czynności nauczyciela Czynności ucznia Formy pracy Materiały

3 min. Czynności organizacyjne - powitanie uczniów, 
sprawdzenie listy obecności itp.

frontalna

5 min. Sprawdzenie zadania domowego. U. słuchają, sprawdzając poprawność swoich 
rozwiązań.

indywidualna

5 min. N. przypomina uczniom zasady tworzenia oraz 
zastosowania trybu rozkazującego metodą 
podająco-poszukującą.

U. notują na kartach pracy. frontalna fotokopie

5 min. N. poleca wykonanie zadań I i II. U. pracują w parach. w parach fotokopie
5 min. N. sprawdza poprawność wykonania zadań. U. porównują swój zapis z zapisem na folii, 

poprawiają swoje błędy.
frontalna folia

5 min. N. poleca wykonanie ćwiczeń z podręcznika. U. pracują w parach. w parach podręcznik
5 min. N. przypomina zasady pisowni z -rz i -ż. U. słuchają. frontalna
8 min. N. dyktuje zdania (dyktando częściowe) (zadanie 

IV).
U. piszą dyktando (zadanie IV). indywidu

alna
fotokopie

7 min. N. wyświetla na folii poprawne rozwiązanie 
i poleca uczniom sprawdzić i poprawić 
rozwiązanie kolegi/koleżanki.

U. sprawdzają sobie nawzajem dyktando. w parach folia

2 min. N. czuwa nad poprawnością artykulacyjną. U. czytają fragmenty tekstu dyktanda.
2 min. N. poleca wykonanie zadania domowego, 

wyjaśnia co należy zrobić.
frontalna fotokopie

Rozdział VI



LEKCJA III 
Czas (ok.) Czynności nauczyciela Czynności ucznia Formy pracy Materiały

3 min. Czynności organizacyjne - powitanie uczniów, 
sprawdzenie listy obecności itp.

frontalna

5 min. Sprawdzenie zadania domowego. U. słuchają, sprawdzając poprawność 
swoich rozwiązań.

indywidualna

5 min. N. rozmawia z uczniami na temat zadania 
domowego. Następnie poleca im wykonanie 
zadania I.

U. przygotowują wypowiedzi. indywidualna fotokopie

8 min. N. czuwa nad poprawnością wypowiedzi, korygując 
te błędy, które zakłócają przekaz treści.

Wybrane osoby prezentują swoje 
wypowiedzi.

4 min. N. poleca wykonanie zadania II. U. wykonują zadanie w parach, korzystając 
ze słownika.

w parach fotokopie

2 min. N. sprawdza wykonanie zadania. U. słuchają rozwiązań propozycji swoich 
kolegów.

frontalna

4 min. N. poleca wykonanie zadania III. U. wykonują zadanie w parach (innych niż 
poprzednio), korzystając ze słownika.

w parach fotokopie

2 min. N. sprawdza wykonanie zadań. U. słuchają rozwiązań propozycji swoich 
kolegów.

frontalna

5 min. N. czyta pary minimalne (zadanie IV), uwrażliwia 
uczniów na realizację fonetyczną szeregów 
ciszących, syczących i szumiących.

U. wskazani powtarzają poszczególne pary 
za nauczycielem.

indywidualna fotokopie

5 min. N. poleca wykonanie zadania V. U. wykonują zadanie indywidualnie. indywidualna fotokopie
3 min. N. sprawdza wykonanie zadania. U. słuchają rozwiązań propozycji swoich 

kolegów.
frontalna

2 min. N. poleca wykonanie zadania domowego, wyjaśnia, 
co należy zrobić.

frontalna fotokopie

165



166

Rozdział VI

LEKCJA IV
Czas (ok.) Czynności nauczyciela Czynności ucznia Formy pracy Materiały

3 min. Czynności organizacyjne - powitanie uczniów, 
sprawdzenie listy obecności itp.

frontalna

5 min. Sprawdzenie zadania domowego. U. słuchają, sprawdzając poprawność 
swoich rozwiązań.

indywidualna

10 min. N. organizuje grę gramatyczną. Dzieli uczących się 
na dwa zespoły. Następnie prosi, by grupy przygoto
wały listę 15 czasowników w bezokoliczniku. Osoba 
z pierwszej grupy podaję czasownik ze swojej listy, 
zadaniem grupy przeciwnej jest podanie formy 
trybu rozkazującego czasownika dla 2 os. 1. poj. 
oraz 3 os. 1. mn. Uczniowie sami wskazują, kto ma 
odpowiadać. Potem następuje zmiana. Ten, kto 
odpowiadał, następnie zadaje pytanie. N. podkreśla, 
że w grze mają brać udział wszystkie osoby z grupy.

U. grają w grę. grupowa

5 min. N. rozmawia z uczniami na temat tego, czym jest 
reklama i jaka jest jej funkcja. Steruje rozmową tak, 
by naprowadzić uczniów na właściwy trop.

U. reagują spontanicznie. frontalna

10 min. N. dzieli klasę na kilka grup i poleca im wykonanie 
zadania I.
Każda grupa ma wyznaczonego lidera/wyznaczoną 
liderkę, który/która czuwa nad porządkiem pracy.

U. otrzymują tekst zadania I, w którym 
znajdują się podsumowanie wcześniejszej 
rozmowy, a także informacje dotyczące 
tekstów reklamowych.

w grupach fotokopie

10 min. Liderzy grup relacjonują wyniki pracy 
z pomocą członków swojej grupy.

5 min. U. wybierają najlepszy tekst reklamowy.
2 min. N. poleca wykonanie zadania domowego, wyjaśnia, 

co należy zrobić.
frontalna fotokopie



LEKCJA V
Czas (ok.) Czynności nauczyciela Czynności ucznia Formy pracy Materiały

3 min. Czynności organizacyjne - powitanie uczniów, 
sprawdzenie listy obecności itp.

frontalna

10 min. Sprawdzenie zadania domowego. U. słuchają wypowiedzi swoich kolegów. frontalna

3 min. N. poleca uczniom wykonanie zadania I. U. wspólnie wykonują zadanie, odsłuchując 
tekst piosenki.
Wskazani uczniowie lub ochotnicy zapisują 
kolejne fragmenty tekstu na tablicy.

indywidualna CD

5 min. U. wspólnie z nauczycielem próbują 
zaśpiewać z piosenkarzem tekst zapisanej 
piosenki.

frontalna

2 min. N. poleca wykonanie zadania II. U. wykonują zadanie indywidualnie. indywidualna

1 min. Wskazani uczniowie odczytują rozwiązania.
5 min. N poleca wykonanie zadania III. U. wykonują zadanie w parach. w parach

1 min. Wskazani uczniowie odczytują rozwiązania. w grupach

5 min. N. dzieli klasę na 3, 4 grupy i poleca im wykonanie 
zadania IV. Wykonanie ma mieć formę quizu 
Wygrywa ta grupa, która popełni najmniej błędów.

U. wykonują zadanie w grupach.

2-3 min. N. sprawdza wyniki quizu i wskazuje zwycięzcę. frontalna

2 min. N. poleca wykonanie zadania domowego, wyjaśnia, 
co należy zrobić.

frontalna fotokopie
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Rozdział VI

Integrowanie kompetencji i sprawności językowych Oprać.: Anna Seretny

Dbajmy o środowisko

SŁUCHANIE

Zadanie I
Wysłuchaj tekstu i zastanów się, jaki może być temat dzisiejszej lekcji.

mówienie:

Zadanie II
Zastanów się, jak możemy chronić środowisko. Uzupełnij poniższą mapę myśli.

SŁUCHANIE
ORTOGRAFIA

Zadanie III
W trakcie słuchania uzupełnij brakujące wyrazy, jak pokazano w przykładzie.

Segregujmy ...odpady'.0... To łatwe!
Nie marnujmy ..................... '!
Hej! Wychodzisz,..........................2 światło!
Ziemia w twoich......................
Wejdź na www.naszaziemia.pl i zobacz, jak na co dzień możesz chronić środowisko!
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PRZYKŁADY LEKCJI ROZWIJAJĄCYCH KOMPETENCJE LINGWISTYCZNE W PODEJŚCIU ZINTEGROWANYM

Woda - każda jej kropla jest.............................. 4. Nie marnuj żadnej z nich! Dla siebie,
dla swoich dzieci.
Urządzenie w trybie czuwania też...........................5 prąd. Daj mu odpocząć napraw
dę! Oszczędzisz środowisko i na.......................................... 6.
Zamiast gór.............................. 7 zobacz prawdziwe góry!
Segreguj swoje odpady!
Oszczędzaj! Wyłączaj!..........................8!
Świeć przykładem!
Wejdź na www.naszaziemia.pl i zobacz, jak na co dzień możesz chronić środowisko!

Szkło .............................
kolorowe do zielonego,
stiku do żółtego, .........
skiego, a baterie do
nika, nie do śmietnika.
Mały może.....................
Segregujmy odpady!

Chcesz pomagać....................................'
pady! Zobacz, jak to się robi!

- segreguj od-

10 do białego, szkło 
.....................11 z pla- 
...........12 do niebie

.......................................... 13 pojem

Do zielonego pojemnika tylko................................. 15 szkło.
Do niebieskiego - tylko........................................ 16.
Proszę Państwa! Do białego pojemnika wyłącznie.......................................... 17 szkło.
............................ 18 baterie wrzucam tylko do odpowiednich pojemników.
Do żółtego pojemnika wrzucamy wyłącznie....................................................19 z plasti
ku i z metalu.
Segregujmy odpady!
Chrońmy środowisko każdego dnia!

(hllp://www.naszaziemia.pl/v3/)

WYMOWA

Zadanie IV
Odczytaj ujęty w ramkę fragment tekstu, zwracając uwagę na poprawną intona
cję zdań rozkazujących. Pamiętaj, że jest to tekst perswazyjny.
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Rozdział VI

SŁOWNICTWO

Zadanie V
Podpisz pojemniki. W razie potrzeby wróć do zadania III.

ZIELONY

B
IÍ

ŻÓŁTY NIEBIESKI BIAŁY

Zadanie VI
Uzupełnij tabelkę, wpisując w odpowiednie rubryki nazwy przedmiotów, które 
można wrzucać do różnych pojemników.

SZKŁO PAPIER PLASTIK METAL INNE ODPADY

butelki puszki skórki z jabłek

Zadanie domowe

CZYTANIE
GRAMATYKA

SŁOWNICTWO

Zadanie I
Przeczytaj ponownie teksty nagrań (lekcja I / zadanie III). Wypisz rozkazy, naka
zy, zakazy, zalecenia (formy trybu rozkazującego), jak pokazano w przykładzie.

Przykład: segregujmy
1................................................
2................................................
3................................................
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PRZYKŁADY LEKOI ROZWIJAJĄCYCH KOMPETENCJE LINGWISTYCZNE W PODEJŚCIU ZINTEGROWANYM

Zadanie II
Jeśli znaczenie podanych par jest takie samo, zaznacz (TS). Jeśli jest różne, za
znacz (R).

Przykład', makulatura papier TS R
1. marnować zużywać coś niepotrzebnie TS R

2. bezcenny nie można za niego zapłacić TS R

3. tryb czuwania czas gotowości TS R

4. świecić przykładem - być wzorem TS R

5. pojemnik np. butelka, pudełko TS R

6. odpady resztki TS R

7. makulatura stare, niepotrzebne rzeczy TS R

8. odpowiedni właściwy TS R

9. segregować wyrzucać śmieci TS R

10. odzyskać coś dostać coś TS R

Dbajmy o środowisko II

GRAMATYKA
SŁOWNICTWO

ZOBACZ! ZAPAMIĘTAJ!

Tworzenie trybu rozkazującego

zobaczyć zobaczysz Zobacz!
segregować segregujesz Segreguj! zapamiętać zapamiętają Zapamiętaj!
chronić chronisz Chroń! wyłączać wyłączają Wyłączaj!
świecić świecisz Świeć! wrzucać wrzucają Wyrzucaj!
wyrzucić wyrzucisz Wyrzuć!
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Rozdział VI

ZAPAMIĘTAJ!

Formy tryba rozkazującego

Zobacz! Zobaczmy! Zobaczcie! Niech pan / pani zobaczy! Niech państwo zobaczą!

ZAPAMIĘTAJ!

segregować / posegregować segregujesz / posegregujesz Segreguj! / Posegreguj!
świecić / zaświecić świecisz / zaświecisz Świeć! / Zaświeć!
ALE
wyrzucać wyrzucają Wyrzucaj!
wyrzucić wyrzucisz Wyrzuć!

wyłączać wyłączają Wyłączaj!
wyłączyć wyłączysz Wyłącz!

Zadanie I
Uzupełnij tekst czasownikami w odpowiedniej formie.

Przykład: Nie marnuj (ty - marnować) wody!

 1 (my - chronić) przyrodę! Nie .............................. 2 (my - 
myć) zębów pod bieżącą wodą! ............................................ 3 (my - oszczędzać) ener
gię. Zawsze..................................... 1 (my - gasić) światło!.............................................. 5
(my - sortować) odpady!
 6 (my - szanować) zieleń..........................................7 (po
magać - my) zwierzętom.......................................8 (ratować - my) lasy.
Nie ............................................9 (my - śmiecić)! ............................... 10 (my - dbać)
o czystość i porządek wokół nas...................................... 11 (my - dać) dobry przykład
innym.

Zadanie II
Wybierz właściwy czasownik, jak pokazano w przykładzie.

Przykład: Nie ... wyrzucaj... baterii do kosza! (ty - wyrzucać / wyrzucić)

1. Nie...................................... tej szansy! Mo- (marnować / zmarnować)
żesz nie mieć następnej.

2. Zawsze, kiedy wychodzisz z pokoju, (wyłączać / wyłączyć)
.......................... światło!
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PRZYKŁADY LEKCJI ROZWIJAJĄCYCH KOMPETENCJE LINGWISTYCZNE W PODEJŚCIU ZINTEGROWANYM

3 ................................................. środowisko
naturalne!

4 ..........................................światło. Jest zupeł
nie ciemno.

5 .....................................list do skrzynki!
6 .................................w końcu o siebie!

Strasznie źle wyglądasz!
7. Nie...................................... dziś z domu!
8........................................................ w końcu

te śmieci!
9. Nie...........................................trawników!

10...................................................... nam
kolację!

(chronić / ochronić)

(świecić / zaświecić)

(wrzucać / wrzucić)
(dbać / zadbać)

(wychodzić / wyjść)
(segregować / posegregować)

(deptać / podeptać)
(przygotowywać / przygotować)

WYMOWA

Zadanie IV
Przeczytaj zdania z zadania II, dbając o ich prawidłową intonację.

GRAMATYKA |

Zadanie V
Wykonaj ćwiczenia z podręcznika (tryb rozkazujący).

A. W podanych zdaniach proszę zastąpić bezokolicznik trybem rozkazującym 
w drugiej osobie liczby pojedynczej.

Przykład: Czytać dużo - czytaj dużo!

Rady dla młodej żony:
1. Nigdy nie narzekać...........................................................................................................
2. Podziwiać swojego męża.................................................................................................
3. Zapraszać jego kolegów. ................................................................................................
4. Przygotowywać dobre kolacje........................................................................................
5. Śmiać się z dowcipów męża............................................................................................
6. Pamiętać o imieninach jego rodziców. ........................................................................
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Rady dla młodego męża:
1. Kupować żonie prezenty................................................................................................
2. Dzwonić do niej kilka razy dziennie.............................................................................
3. Nie mówić, że jej matka jest czarownicą.......................................................................
4. Chwalić każdą potrawę, którą przygotuje.....................................................................
5. Nie pytać, na co wydała tyle pieniędzy. .......................................................................
6. Zabierać ją często do kina...............................................................................................

Jeśli chcesz być zdrowy:
1. Spać osiem godzin na dobę.............................................................................................
2. Uprawiać sport.................................................................................................................
3. Odżywiać się racjonalnie................................................................................................
4. Nie palić papierosów. .....................................................................................................
5. Przebywać w towarzystwie ludzi pogodnych...............................................................
6. Umieć odpoczywać..........................................................................................................

Co zrobić przed wyjazdem na wakacje:
1. Sprawdzić, czy masz potrzebne dokumenty................................................................
2. Wyrzucić śmieci...............................................................................................................
3. Zamknąć okna..................................................................................................................
4. Wyłączyć światło..............................................................................................................
5. Zostawić klucze sąsiadom...............................................................................................
6. Podlać kwiatki...................................................................................................................

(Lipińska, Dąmbska, 2006: 69-70)

B. Podane w nawiasach bezokoliczniki proszę zamienić na tryb rozkazujący.

Przykład: Danusiu, (czy mogłabyś mi podać) ...podaj... mi sól!

1. Alu, (czy mogłabyś mi pożyczyć).......................................................... mi tę książkę!
2. Tomku, (czy mógłbyś zapłacić).............................................................. za mnie!
3. Agatko, (czy mogłabyś mi oddać)......................................................... moje płyty!
4. Mamusiu, (czy mogłabyś ugotować)..............................................................rosół na

obiad!
5. Romku, (czy mógłbyś zrobić).............................................................................dzisiaj

zakupy!
6. Tereso, (czy mogłabyś zapytać) ............................................................... o drogę do

centrum!
7. Jasiu, czy (mógłbyś się zachowywać)...................................................... ciszej!

174



PRZYKŁADY LEKCJI ROZWIJAJĄCYCH KOMPETENCJE LINGWISTYCZNE W PODEJŚCIU ZINTEGROWANYM

8. Piotrze, (czy mógłbyś zagrać)......................................................... tę melodię jesz
cze raz!

9. Basiu, (czy mogłabyś poszukać)..................................................... kluczy!
10. Marku, (czy mógłbyś zarezerwować) ............................................................. nam

bilety!

C. Proszę zamienić formy 2. osoby 1. poj. w trybie rozkazującym z poprzedniego 
ćwiczenia na formy 2. os. 1. mn.

Przykład: Podaj mi sól!...Podajcie... mi sól!

1 .................................................................mi tę książkę!
2 ................................................................. za mnie!
3 ................................................................. moje płyty!
4 ................................................................. rosół na obiad!
5 .................................................................dzisiaj zakupy!
6 ................................................................. o drogę do centrum!
7 .................................................................ciszej!
8 ................................................................. tę melodię jeszcze raz!
9 .................................................................kluczy!

10................................................................. nam bilety!

D. Podane zdania proszę zamienić na formy 1 os. 1. mn.

Przykład: Proszę zadzwonić o trzeciej!.. .Zadzwońmy... o trzeciej!

1. Proszę zarezerwować bilet na sobotę!............................................ bilet na sobotę!
2. Proszę zamówić taksówkę!........................................................taksówkę!
3. Proszę poczekać!........................................................................!
4. Proszę się nie denerwować!...................................................... !
5. Proszę przyjść o szóstej!.....................................................o szóstej!
6. Proszę nie pić teraz piwa!.....................................................teraz piwa!
7. Proszę się nie spieszyć! Nie............................................................. !
8. Proszę pokazać dokumenty!.................................................... dokumenty!
9. Proszę tam nie patrzeć! Nie.....................................................tam!

10. Proszę tu nie palić! Nie ........................................................tutaj!

E. Proszę zamienić formy trybu rozkazującego według wzoru.

Przykład: Kasiu, (wziąć) ...weź... parasol!

1. Drogie panie, (przestać)..............................................................się tak martwić!
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2. Wojtusiu, (iść)..................................................teraz umyć zęby!
3. Kochani rodzice, (żyć).............................................................długo i szczęśliwie!
4. Powiedziałam mojemu bratu: (pospieszyć się) „............................................... .” !
5. Panie profesorze, (odpocząć)................................................................................. !
6. Przyjaciele, (pamiętać).................................................................................. o nas!
7. Zastanawialiśmy się z mężem, co podarować Beacie na imieniny, a w końcu mąż

powiedział: (kupić) „...................................................................... jej kotka”!
8. Aniu, (obejrzeć)..............................................................koniecznie ten film!
9. Dzieci, (napisać)................................................... do babci kartkę z wakacji!

10. Elu, (modlić się)..........................................................za mnie!

F. Podane zdania proszę zamienić na formę przeczącą (czasowniki dokonane na 
niedokonane).

Przykład: Przeczytaj ten artykuł! Nie ...czytaj... tego artykułu!

1. Napisz list! Nie........................................................ listu!
2. Niech pan powtórzy ostatnie zdanie! Niech pan nie..............................ostatniego

zdania!
3. Weź psa na spacer! Nie psa na spacer!
4. Przetłumaczmy tę informację! Nie.................................................... tej informacji!
5. Zaproście Wacka! Nie.............................................................Wacka!
6. Niech państwo poczekają! Niech państwo nie....................................................... !
7. Połóż pieniądze na stole! Nie..................................................... pieniędzy na stole!
8. Zjedzcie tę sałatkę! Nie.................................................................... tej sałatki!
9. Powiedzmy jej prawdę! Nie.............................................................. jej prawdy!

10. Niech pani obejrzy ten film! Niech pani nie.................................... tego filmu!

(Lipińska, 2010: 227-230)

ORTOGRAHA
WYMOWA

Zadanie IV
W poniższym tekście uzupełnij brakujące litery (-ż/-rz), następnie odczytaj go 
głośno, zwracając uwagę na poprawną intonację.

Każdego dnia gospodarstwa domowe wy...ucają tony odpadków, pozostałości po 
bie...ącej konsumpcji. Są to więc produkty spo...ywcze i p...edmioty codziennego 
u...ytku, opakowania, tkaniny, p...edmioty, które straciły swój urok lub zastosowa
nie. Te odpady mo...na podzielić na t...y kategorie:
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1. ulegające rozkładowi biologicznemu: (resztki ...ywności)
2. nadające się do powtórnej p...eróbki: (karton i papier, two...ywa, szkło)
3. zagra....ające środowisku (baterie, leki, detergenty).

Do tych olb...ymich ilości śmieci pochodzących z gospodarstw domowych docho
dzą jeszcze inne; śmieci p...emysłowe, pyły z u...ądzeń filtrujących, śmieci uliczne, 
złom, zu...te ogumienie i ró...ne niepot...ebne p...edmioty.

Zadanie domowe

CZYTANIE
Zadanie I
W każdym zadaniu wybierz jedną odpowiedź spośród podanych. Jeśli nie znasz 
odpowiedzi, sprawdź w encyklopedii, Internecie itp.

Quiz ekologiczny
1. Utylizacja to:
a. wykorzystanie odpadów do powtórnego użycia,
b. proces wykorzystywany przy oczyszczaniu ścieków,
c. produkcja plastiku.

2. Efekt cieplarniany jest spowodowany przez:
a. dwutlenek węgla,
b. ołów,
c. dwutlenek siarki.

3. Związki, które niszczą ozon to:
a. azot,
b. freon,
c. związki ołowiu.

4. Recykling to:
a. proces ponownego przetworzenia surowców wtórnych (makulatury, plastiku 

itp.),
b. wykorzystanie tworzyw sztucznych,
c. precyzyjne segregowanie odpadów.

5. Piramida o podstawie kwadratu długości 1 km i wysokości 45 piętrowego bu
dynku to zgromadzone w jednym miejscu śmieci, wyprodukowane w gospodar
stwach domowych w Polsce w ciągu:

a. 1 roku,
b. 2 lat,
c. 3 lat.
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6. W którym roku nastąpił wybuch reaktora atomowego w Czarnobylu?
a. 1984,
b. 1986,
c. 1987.

7. Pierwszym w Polsce parkiem narodowym, powstałym w 1921 roku był:
a. Białowieski Park Narodowy,
b. Kampinoski Park Narodowy,
c. Tatrzański Park Narodowy.

8. Pierwszy park narodowy na świecie utworzono w 1872 r. w górnym biegu rzeki 
Yellowstone. Było to:

a. w Stanach Zjednoczonych Ameryki Płn.,
b. w Kanadzie,
c. w Niemczech.

9. Co to jest ozon?
a. dziura w atmosferze,
b. gaz z opakowań z aerozolami,
c. gaz, który tworzy ochronny płaszcz wokół Ziemi.

10. Co to jest globalne ocieplenie?
a. wzrost średniej temperatury na kuli ziemskiej,
b. zbyt mocne ogrzewanie ziemi przez słońce,
c. zbyt szybki wzrost temperatury powietrza.

11. Jaką chorobę wywołuje promieniowanie ultrafioletowe (UV)?
a. zapalenie opon mózgowych,
b. astmę,
c. raka skóry.

12. Co to jest ekologia?
a. nauka badająca życie roślin i zwierząt,
b. nauka o ochronie środowiska,
c. nauka badająca zależności między organizmami żywymi a środowiskiem 

i odwrotnie.

13. Co to są detergenty?
a. promienie świetlne,
b. inna nazwa ścieków,
c. substancje syntetyczne używane do prania i zmywania.
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14. Przeciętna ilość odpadów domowych na jedną osobę w Polsce w ciągu roku 
wynosi:

a. 20 kg,
b. 245 kg,
c. 950 kg.

15. Rozkład plastikowej butelki wyrzuconej na śmietnik może trwać:
a. 500 lat,
b. 300 lat,
c. 100 lat.

16. Z powodu połknięcia plastikowych odpadów wyrzucanych do wody rocznie na 
świecie ginie około:

a. 100 tysięcy ptaków i ssaków wodnych,
b. 2 miliony ptaków i ssaków wodnych,
c. są to wypadki niezwykle rzadkie.

17. Wyprodukowanie 1 tony papieru wymaga ścięcia:
a. 24 drzew,
b. 17 drzew,
c. 8 drzew.

(zob. Seretny 2007: 142-144)

ORTOGRAFIA
Zadanie II
Wypisz z tekstu quizu wszystkie wyrazy z -rz i -ż.

WYRAZY z -RZ WYRAZY z -Ż
wykorzystanie użycia
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Dbajmy o środowisko III

MÓWIENIE
Zadanie I
Zastanów się, które informacje były dla ciebie nowe, zaskakujące. Z czego nie 
zdawałeś/zdawałaś sobie sprawy? Przygotuj krótką wypowiedź ustną. Wykorzy
staj podane poniżej zwroty.

Zupełnie zaskoczyło mnie to, że ...
Nie przypuszczałem/nie przypuszczałam, że ...
Nie zdawałem/nie zdawałam sobie sprawy z tego, że ...
Myślę, że wszyscy powinni wiedzieć o tym, że ..., a tak mało się o tym mówi.

SŁOWNICTWO GRAMATYKAORTOGRAFIA
Zadanie II
Czy znasz znaczenie poniższych wyrazów, fraz i zwrotów? Jakie są ich odpowied
niki w języku kraju, w którym mieszkasz ?
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JĘZYK POLSKI TWÓJ JĘZYK

- zanieczyszczać środowisko naturalne, 
powietrze, wodę

- zatruwać wodę
- niszczyć
- wymierać
- ściek
- wysypisko śmieci
- śmietnik
- kosz na śmieci

Ułóż zdania z 3 wybranymi wyrażeniami w języku kraju, w którym mieszkasz, 
a następnie przetłumacz je na język polski.

1.

2.

3.

Zadanie III
Spróbuj zastąpić frazy/słowa zaznaczone w zdaniach innymi wyrazami, jak poka
zano w przykładzie.

Przykład: Wszędzie pełno niepotrzebnych papierów, opakowań i ogryzków.
Wszędzie pełno śmieci.

1. Jeśli chcemy, by nasze otoczenie było czystsze, musimy się nauczyć odróżniać róż
ne rodzaje śmieci.

2. Z powodu skażenia środowiska w wielu krajach giną różne gatunki ptaków i zwie 
rząt.

3. Nie możemy wyrzucać śmieci w lasach. Trzeba je wywozić w specjalne miejsca.
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4. Musimy robić wszystko, by nie dewastować lasów.

5. W każdej miejscowości powinna powstać oczyszczalnia brudnej wody.

6. Musimy opiekować się zwierzętami i ptakami.

7. Trzeba zamykać fabryki, które sprawiają, że powietrze jest brudne.

8. Zakłady przemysłowe, które powodują, że woda nie nadaje się do spożycia, po
winny płacić bardzo wysokie kary.

słownictwo ! 
WYMOWA |

Zadanie IV
Powtarzaj za nauczycielem podane pary wyrazów. Zwróć uwagę na różnice w wy
mowie między głoskami zapisanymi za pomocą liter -s, -sz, -ś/si oraz -c, -cz, -ć/ci.

1. zanieczyścić - zanieczyszczenie
2. oczyścić - oczyszczalnia
3. szczekać - ściekać
4. śmieci - szpeci
5. susza - susa
6. świeć - świec
7. zatruć - zatłuc
8. zatrucie - zatłucze
9. zarosła - zarośla

10. zniszczenie - zniesienie
11. przypuścić - przypuszczenie
12. wyrzuci - wyzuci

SŁOWNICTWO
ORTOGRAFIA

WYMOWA

Zadanie V
Uzupełnij w zdaniach brakujące wyrazy. Odczytaj zapisane zdania, zwracając 
uwagę na poprawną wymowę głosek -s, -sz, -ś oraz -c, -cz, -ci.

1. Wysypiska śmieci0 znajdujące się w lasach i na łąkach nie tylko sz......................... 1
krajobraz, lecz także z................................... 2 nasze otoczenie.
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2. W pobliżu Krakowa jest wielka o.............................................. 3 * ś...........................\

Efekt cieplarniany

Jest cieplej
Dlaczego zrobiło się cieplej? Jedna z teorii mówi, że winny jest temu tzw. efekt cieplarniany. 
Gdy wielkie zakłady przemysłowe emitują0 ogromne ilości dwutlenku węgla (CO2), 
freonu, metanu i pary wodnej, atmosfera staje się tak.............. ', że ciepło nie może się przez
nią „wydostać”. Temperatura na Ziemi rośnie wtedy jak w..........................2. Wydawałoby
się, iż kilka..................... 1 więcej to nic groźnego - jednak w skali światowej nawet drobna
może mieć katastrofalne następstwa.

Oto prognozy wielu uczonych na nadchodzące stulecie: 
Ekstremalne zjawiska klimatyczne w różnych częściach świata
W niektórych częściach świata wydłużą się okresy suszy, a w innych zwiększą................ d
deszczu. Mogą się nasilić ............................. 5, powodzie oraz huragany.

Zwiększone zagrożenie zdrowia
Według Światowej Organizacji Zdrowia .............................. 6 ocieplenie przypuszczalnie
spowoduje też powiększenie się obszarów występowania owadów przenoszących 
..................... 7 tropikalne, takie jak, na przykład, malaria.

dzięki temu woda w kranach jest czysta.
3. Dymiące kominy fabryk są przyczyną skażenia ś...................................................5

naturalnego.
4. Trzeba o ......................................6 wodę pitną i w.................................. 7 urządzenia

elektryczne, które nie są nam potrzebne.
5. S.........................8 - to długi okres bez deszczu.
6. Kiedy będziesz w.................. 9 śmieci, pamiętaj, żeby w.....................................10 * pla

stikowe butelki do żółtego pojemnika.
7. Eksperci coraz częściej mówią o globalnym o.....................................".
8. Z....................................... 12 światło! Oszczędzaj energię!

Zadanie domowe

CZYTANIE
SŁOWNICTWO

Zadanie I
Uzupełnij tekst wyrazami z ramki. Uważaj! W ramce znajduje się więcej wyra
zów, niż potrzebujesz.

wodą / emitują / gęsta / opady / terenów / stopni / pożary / ogniska / globalne / 
zamiana / oczyszczanie / choroby / burze / opadów / szklarni / oceanów / klimatu

183



Rozdział VI

Niebezpieczeństwo dla lasów
Ocieplenie ..........................", to zagrożenie dla lasów, których zadaniem jest
........................................... 9 powietrza i wody................................ 10 lasów stałyby się częstsze 
i bardziej niszczycielskie.

Podnoszenie się poziomu mórz
Mieszkańców niżej położonych ............................. 11 trzeba będzie przesiedlić. Niektóre
wyspy mogą zupełnie pod..............................I2.

(zob. Serelny 2007: 135)

Dbajmy o środowisko IV

PISANIU
GRAMATYKA

Zadanie I
Przeczytaj, czym jest reklama. Przygotuj kampanię reklamową - wymyśl hasła 
oraz krótki tekst na ulotki - dla akcji „Dbajmy o przyszłość Ziemi!” do której 
chcesz zachęcić rówieśników.

Reklama - informuje o towarze czy usłudze w taki sposób, aby wzbudzić zaintereso
wanie klienta i nakłonić go do kupna. Jej zadaniem jest:

• poinformować potencjalnych odbiorców o produkcie, wydarzeniu, występie;
• zachęcić odbiorców do kupienia czegoś, zrobienia czegoś (np. do przyjścia na 

koncert);
• przekonać, nakłonić odbiorców do jakiegoś zachowania lub zmiany poglądów.

Kilka zasad pisania reklam:
• treść tekstu reklamowego powinna być zrozumiała i przejrzysta;
• tekst reklamowy musi być zwięzły (krótki) i rzeczowy; zawarta w nim treść musi 

wyczerpująco przedstawić produkt, wydarzenie, występ;
• reklama powinna podkreślać wyjątkowość produktu lub wydarzenia;
• informacje zawarte w tekście reklamowym nie mogą mijać się z prawdą (muszą być 

prawdziwe) - nikt nie lubi być wprowadzany w błąd.

(Na podst. htlp://www.arlelis.pl/arlykuly/5302/ 
sila-slowa-cz.yli-jak-napisac-dobry-i-krolki-tekst-reklamowy)
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WYMOWA

Zadanie II
Odczytaj treść ulotki.

Zadanie domowe

MÓWIENIE 
WYMOWA

Zadanie I
Obejrzyj obrazki, a następnie, na ich podstawie, przygotuj wypowiedź na temat 
zagrożeń środowiska naturalnego.
W wypowiedzi użyj jak najwięcej zwrotów i wyrażeń znajdujących się ramce. 
Zwróć uwagę na ich poprawną artykulację.

zanieczyszczenie / emisja gazów / dzikie wysypiska śmieci / korki uliczne / 
efekt cieplarniany / wycinanie lasów / zakłady przemysłowe / nieprzyjemne zapachy / 

zatrucie wody / skażona żywność / skażone środowisko naturalne
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(hllp://com mons.wikimedia.org/wik

Dbajmy o środowisko V

SŁUCHANIE
PISOWNIA

Zadanie I
Sporządź transkrypt pierwszej zwrotki i refrenu piosenki Zostawcie nam czyst 
kawałek świata M. Grechuty.

(Zob. hup://tcksly.org/Marek_Grechula,Zoslawcie_naii

FONETYKA
GRAMATYKA

PISOWNIA

Zadanie II
Wpisz zaznaczone wyrazy do odpowiednich rubryk w tabelce, zamieniając je n 
formę podstawową.

Muszę powiedzieć, że w roku 1994, kiedy rozpoczynaliśmy kampanię sprzątani 
świata, sukces mierzony ilością uczestników przerósł nasze najśmielsze oczekiwani; 
Wówczas ponad milion osób wzięło w tym swój udział. To był czas, kiedy wyda w; 
ło się, że taka akcja nie ma szans przyjąć się w Polsce, bo Polacy mają dość czynó’ 
społecznych, są zainteresowani czymś innym niż środowisko. Okazało się jednał 
że Polacy chcą mieć czyste otoczenie i dostrzegają narastający problem śmieci. O 

186

mons.wikimedia.org/wik
hup://tcksly.org/Marek_Grechula,Zoslawcie_naii


PRZYKŁADY LEKCJI ROZWIJAJĄCYCH KOMPETENCJE LINGWISTYCZNE W PODEJŚCIU ZINTEGROWANYM

tamtej pory każdego roku milion osób bierze udział w kampanii. To, co nas bardzo 
cieszy, to fakt, że zmieniła się struktura tych grup. To znaczy, że tak jak kiedyś w akcji 
uczestniczyły głównie szkoły, tak w tej chwili jest więcej przedstawicieli samorządów, 
organizacji, firm, które w sposób strukturalny pomagają pod szyldem sprzątania 
świata, organizując i realizując konkretne przedsięwzięcia.

SŁOWNICTWO
GRAMATYKA

PISOWNIA

RZECZOWNIKI PRZYMIOTNIKI PRZYSł.OWKI CZASOWNIKI

musieć

Zadanie III
Połącz w pary elementy z kolumny A z elementami z kolumny B. Ułóż zdania z 
pięcioma wybranymi połączeniami.

A. B.
1. chronić 1. ścieki
2. wycinać 2. światło
3. zanieczyszczać 3. wodę
4. wyrzucać 4. kampanię
5. marnować 5. rozkładowi
6. oszczędzać 6. energię
7. segregować 7. śmieci
8. ulegać 8. odpady
9. oczyszczać 9. lasy

10. organizować 10. powietrze
11. wyłączyć 11. środowisko naturalne
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Przykład: Wychodząc z pokoju, wyłącz światło.

1..........................................................................................................................................
2..........................................................................................................................................
3 .........................................................................................................................................
4 ..........................................................................................................................................
5 ..........................................................................................................................................

SŁOWNICTWO

Zadanie IV
Jeśli znaczenie podanych par jest takie samo, zaznacz (TS). Jeśli jest różne, za
znacz (R).

Zadanie domowe

Przykład:
utylizacja - wykorzystanie surowców odpadowych do powtórnego użycia TS R

1. recykling - ponowne wykorzystanie odpadów TS R

2. ozon - gaz z opakowań z aerozolami TS R

3. globalne ocieplenie - stopniowe podnoszenie się temperatury na Ziemi TS R

4. ekologia - nauka o roślinach i zwierzętach TS R

5. detergenty - substancje chemiczne używane do prania 
i zmywania TS R

6. emitować - wysyłać TS R

7. susza - okres bez opadów śniegu TS R

8. śmietnik - wysypisko TS R

9. skażony - zużyty TS R

10. opady - resztki TS R

CZYTANIE
PISANIE.

PISOWNIA
l„...................................... .

Zadanie I
Przeczytaj poniższy tekst, a następnie odpowiedz na pytania. W odpowiedziach 
staraj się nie używać sformułowań z tekstu.
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PRZYKŁADY LEKCJI ROZWIJAJĄCYCH KOMPETENCJE LINGWISTYCZNE W PODEJŚCIU ZINTEGROWANYM

Izabela Rębała: Muszę przyznać, że gdy słyszę nazwę „Fundacja 
Nasza Ziemia”, to od razu na usta ciśnie się hasło „sprzątanie 
świata”. Proszę powiedzieć, czym jest ta akcja?

Sławomir Brzózek, członek Zarządu Fundacji Nasza Ziemia: 
Sprzątanie świata to przede wszystkim wielka lekcja ekologii, sza
cunku dla środowiska, innych żywych stworzeń, człowieka, a na 
końcu szacunku dla samego siebie i odpowiedzialności za własną 
osobę.

IR: Proszę powiedzieć, jaka jest rola fundacji w tej kampanii?

SB: Nasza fundacja co roku przygotowuje akcje informacyjne i promujące postawy 
przyjazne dla środowiska oraz programy edukacji praktycznej. W pierwszym nurcie 
opieramy się na przekazie medialnym: informujemy społeczeństwo i uwrażliwiamy 
je na problemy środowiska. Drugi nurt działań, czyli edukacja praktyczna, polega na 
tym, że inicjowane są konkretne działania w lokalnych społecznościach. Nie chodzi 
bowiem o to, żebyśmy tylko mówili, że trzeba selekcjonować odpady i jak je selekcjo
nować, lecz zaczęli to robić i dostarczali wiedzę, jak to zorganizować. Nie chodzi o to, 
żebyśmy tylko mówili o tym, że mamy wpływ na zmiany klimatyczne, tylko abyśmy 
przestali np. palić śmieci, wycinać lasy, zaczęli wyłączać niepotrzebne, nieużywane 
urządzenia elektryczne, nie marnowali wody podczas mycia zębów itd. To są dzie
siątki różnych prozaicznych działań, które na co dzień człowiek może wykonywać 
i dzięki którym naprawdę możemy oszczędzić środowisko.

IR: Hasłem przewodnim tegorocznej akcji jest: Oszczędzaj! Wyłączaj! Odzyskuj! 
Świeć przykładem! Czego więc dokładniej będzie dotyczyć ta kampania?

oszczędzaj, wyłączaj- odzyskuj, 
świeć przykładem. SB: Dzięki temu hasłu tak naprawdę mówimy o peł

nym spektrum zagadnień związanych z ochroną śro
dowiska. Po pierwsze, środowisko należy oszczędzać, 
tzn. nie wolno nam bez opamiętania zużywać surow
ców naturalnych oraz nadużywać gościnności lasu. 
Wyłączanie oznacza to, żebyśmy nie zużywali czegoś, 
czego nie musimy zużywać w danym momencie. To 
nie chodzi o to, byśmy wyłączyli wszystkie linie tech
nologiczne i przestali robić cokolwiek, bo nie wol
no sprowadzać rzeczy do absurdu. Natomiast jeżeli 
mamy telewizor, który gra dla nikogo, lampę, która 
oświetla pusty pokój, musimy pamiętać, że wówczas 
marnujemy niepotrzebnie ogromną ilość energii. Co 
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więcej, musimy pamiętać o tym, że w naszych urządzeniach domowych wbudowany 
jest tryb czuwania. W momencie, kiedy wychodzimy z domu, ten tryb nie jest nam 
potrzebny i należy go wyłączyć. Na koniec, odzyskiwanie. Należy zdać sobie sprawę, 
że człowiek będzie zawsze tworzył odpady. Chodzi o to, żebyśmy tego dobra, które 
jest w tych odpadach, nie marnowali. Są to bowiem cenne surowce wtórne, z których 
można wytworzyć nowe przedmioty, na nowo je zagospodarować.

IR: Czy ludzie chętnie uczestniczą w tej akcji? Proszę powiedzieć na podstawie do
świadczenia minionych lat.

SB: Muszę powiedzieć, że w roku 1994, kiedy rozpoczynaliśmy kampanię sprzątania 
świata, sukces mierzony ilością uczestników przerósł nasze najśmielsze oczekiwania. 
Wówczas ponad milion osób wzięło w tym udział. To był czas, kiedy wydawało się, 
że sprzątanie świata nie ma szans przyjąć się w Polsce, bo Polacy mają dość czynów 
społecznych, są zainteresowani czymś innym niż środowisko. Jednak okazało się, że 
Polacy chcą mieć czyste środowisko i dostrzegają narastający problem śmieci. Od 
tamtej pory każdego roku mamy milion uczestników. To, co nas bardzo cieszy, to 
fakt, że zmieniła się struktura tych grup. To znaczy, że tak jak kiedyś dominującym 
rodzajem uczestników były szkoły, tak w tej chwili jest więcej przedstawicieli samo
rządów, organizacji, firm, które w sposób strukturalny pomagają pod szyldem sprzą
tania świata organizować i realizować konkretne działania.

IR: Dziękuję panu za rozmowę.

(Na podst. http://www.naszazicmia.pl/v3/)

Przykład: Z czym pani redaktor Izabeli Rębale kojarzy się nazwa „Fundacja Nasza 
Ziemia”?
Nazwa „Fundacja Nasza Ziemia” kojarzy się jej z akcją, której celem jest 
sprzątanie świata.

1. Czym jest akcja sprzątania świata?

2. Dlaczego tak ważna jest edukacja praktyczna?
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klucz do Ćwiczeń

3. Czego dotyczy tegoroczna kampania?

4. Co zmieniło się w ciągu ostatnich 14 lat?

Klucz do ćwiczeń

LEKCJA I

III.
Segregujmy odpady*. To łatwe!
Nie marnujmy wody1!

V.
pojemnik zielony - szkło kolorowe 
pojemnik żółty - metal, plastik 
pojemnik niebieski - makulatura 
pojemnik biały - szkło przezroczyste

Hej! Wychodzisz, wyłącz2 światło!
Ziemia w twoich rękach'.
Wejdź na www.naszaziemia.pl i zobacz, jak na co dzień możesz chronić 
środowisko!
Woda - każda jej kropla jest bezcenna1. Nie marnuj żadnej z nich! Dla sie
bie, dla swoich dzieci.
Urządzenie w trybie czuwania też zużywa5 prąd. Daj mu odpocząć napraw
dę! Oszczędzisz środowisko i na rachunkach6.
Zamiast gór śmieci' zobacz prawdziwe góry!

Segreguj swoje odpady!
Oszczędzaj! Wyłączaj! Odzyskuj!"
Świeć przykładem!
Wejdź na www.nasz.aziemia.pl i zobacz, jak na co dzień możesz, chronić środowisko!
Chccsz pomagać - segreguj" odpady! Zobacz, jak to się robi!
Szkło przezroczyste"' do białego, szkło kolorowe do zielonego, butelki" z plastiku do żółtego, papier12 
do niebieskiego, a baterie do specjalnego" pojemnika, nie do śmietnika.
Mały może dużo11!
Segregujmy odpady!
Do zielonego pojemnika tylko kolorowe'5 szkło.
Do niebieskiego - tylko makulaturę'6.
Proszę Państwa! Do białego pojemnika wyłącznic bezbarwne'7 szkło.
Zużyte'" baterie wrzucam tylko do odpowiednich pojemników
Do żółtego pojemnika wrzucamy wyłącznic opakowania'9 z. plastiku i z metalu.
Segregujmy odpady!
Chrońmy środowisko każdego dnia! V.
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VI.
SZKŁO PAPIER PLASTIK METAL INNE ODPADY

butelki gazety butelki puszki skórki z jabłek
słoiki zeszyty pojemniki stare garnki resztki jedzenia
rozbite szklanki pudełka siatki patelnie
rozbite szyby opakowania folia sztućce

worki kapsle
plastikowe tubki

Zadanie domowe

I.
1. marnujmy, marnuj
2. wyłącz
3. wejdź
4. zobacz
5. daj

6. oszczędzaj
7. odzyskuj
8. świeć
9. chrońmy

10. wyłączaj

II.
1. marnować zużywać coś niepotrzebnie TS R
2. bezcenny - nie można za niego zapłacić TS R
3. tryb czuwania - czas gotowości TS R
4. świecić przykładem - być wzorem TS R
5. pojemnik - np. butelka, pudełko TS R
6. odpady - resztki TS R
7. makulatura - stare, niepotrzebne rzeczy TS R
8. odpowiedni - właściwy TS R
9. segregować - wyrzucać śmieci TS R

10. odzyskać coś - dostać coś TS R

LEKCJA II

I.
Chrońmy1 przyrodę! Nic myjmy2 zębów pod bieżącą wodą! Oszczędzajmy’ energię! Zawsze gaśmy1 
światło! Sortujmy’ odpady! Szanujmy6 zieleń! Pomagajmy7 zwierzętom! Ratujmy” lasy! Nie śmiećmy'! 
Dbajmy1" o czystość i porządek wokół nas! Dajmy" dobry przykład innym! II.

II.
1. Nie zmarnuj tej szansy! Możesz nie mieć następnej.
2. Zawsze, kiedy wychodzisz z pokoju, wyłączaj światło.
3. Chroń środowisko naturalne!
4. Zaświeć światło. Jest zupełnie ciemno.
5. Wrzuć list do skrzynki!
6. Zadbaj w końcu o siebie! Strasznie źle wyglądasz!
7. Nie wychodź dziś z domu!
8. Posegreguj w końcu te śmieci!
9. Nie deptaj trawników!

10. Przygotuj nam kolację!

(marnować / zmarnować) 
(wyłączać I wyłączyć) 
(chronić / ochronić) 
(świeć / zaświeć) 
(wrzucać / wrzucić) 
(dbać / zadbać) 
(wychodzić / wyjść) 
(segregować / posegregować) 
(deptać / podeptać) 
(przygotowywać / przygotować)
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IV.
Każdego dnia gospodarstwa domowe wyrzucają tony odpadków, pozostałości po bieżącej konsumpcji. 
Są to więc produkty spożywcze i przedmioty codziennego użytku, opakowania, tkaniny, przedmioty, 
które straciły swój urok lub zastosowanie. Tc odpady można podzielić na trzy kategorie:

a. ulegające rozkładowi biologicznemu: (resztki żywności)
b. nadające się do powtórnej przeróbki: (karton i papier, tworzywa, szkło)
c. zagrażające środowisku (baterie, leki, detergenty).

Do tych olbrzymich ilości śmieci pochodzących z gospodarstw domowych dochodzą jeszcze inne; 
śmieci przemysłowe, pyły z urządzeń filtrujących, śmieci uliczne, złom, zużyte ogumienie i różne nie
potrzebne przedmioty.

Zadanie domowe

I.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

a a b a a b a a b a c c c b b b c

II.

WYRAZY z -RZ WYRAZY z -Z

przetworzenia, wykorzystanie, wykorzystywany, 
tworzyw, tatrzański, utworzono, rzeki, 
atmosferze, tworzy, ogrzewanie, powietrza, 
zwierząt, przeciętna, wyrzucanych, rzadkie, 
drzew

użycia, życic, żywymi, zależności, używane

I.EKCJA III

III.
1. Jeśli chcemy, by nasze otoczenie było czystsze, musimy się nauczyć segregować śmieci.
2. Z powodu skażenia środowiska w wielu krajach wymierają różne gatunki ptaków i zwierząt.
3. Nie możemy wyrzucać śmieci w lasach. Trzeba je wywozić na wysypiska.
4. Musimy robić wszystko, by nie niszczyć lasów.
5. W każdej miejscowości powinna powstać oczyszczalnia ścieków.
6. Musimy dbać o zwierzęta i ptaki.
7. Trzeba zamykać fabryki, które zanieczyszczają powietrze.
8. Zakłady przemysłowe, które zatruwają wodę, powinny płacić bardzo wysokie kary. V.

V.
1. Wysypiska śmieci" znajdujące się w lasach i na łąkach nie tylko szpecą1 krajobraz, lecz także zanie

czyszczają2 nasze otoczenie.
2. W pobliżu Krakowa jest wielka oczyszczalnia1 ścieków1, dzięki temu woda w kranach jest czysta.
3. Dymiące kominy fabryk są przyczyną skażenia środowiska'’ naturalnego.
4. Trzeba oszczędzać6 wodę pitną i wyłączać7 urządzenia elektryczne, które nie są nam potrzebne.
5. Susza - to długi okres bez deszczu.
6. Kiedy będziesz wyrzucać9 śmieci, pamiętaj, żeby wrzucić"’ plastikowe butelki do żółtego pojemnika.
7. Eksperci coraz częściej mówią o globalnym ociepleniu".
8. Zgaś12 światło! Oszczędzaj energię!
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Zadanie domowe

L

Jest cieplej
Dlaczego zrobiło się cieplej? Jedna z teorii mówi, że winny jesl temu tzw. efekt cieplarniany, (idy 
wielkie zakłady przemysłowe emitują“ ogromne ilości dwutlenku węgla (CO2), freonu, metanu i pary 
wodnej, atmosfera staje się tak gęsta1, że ciepło nie może się przez nią „wydostać”. Temperatura na 
Ziemi rośnie wtedy jak w szklarni2. Wydawałoby się, iż kilka stopni3 więcej to nic groźnego - jednak 
w skali światowej nawet drobna zmiana może mieć katastrofalne następstwa.

Oto prognozy wielu uczonych na nadchodzące stulecie:
Ekstremalne zjawiska klimatyczne w różnych częściach świata
W niektórych częściach świata wydłużą się okresy suszy, a w innych zwiększą opady1 deszczu. Mogą 
się nasilić burze’, powodzie oraz huragany.

Zwiększone zagrożenie zdrowia
Według Światowej Organizacji Zdrowia globalne1’ ocieplenie przypuszczalnie spowoduje też 
powiększenie się obszarów występowania owadów przenoszących choroby7 tropikalne, takie jak, na 
przykład, malaria.

Niebezpieczeństwo dla lasów
Ocieplenie klimatu", to zagrożenie dla lasów, których zadaniem jest oczyszczanie4 powietrza i wody. 
Pożary11' lasów stałyby się częstsze i bardziej niszczycielskie.

Podnoszenie się poziomu mórz
Mieszkańców niżej położonych terenów" trzeba będzie przesiedlić. Niektóre wyspy mogą zupełnie 
znaleźć się pod wodą12.

I.
Zostawcie nam czysty kawałek świata, M. Grechuta 
Choć mamy dzisiaj tak niewiele lat.
I tak niewiele wiemy o tym świecie. 
To już kochamy len cudowny świat
1 wiemy to, czego wy już nie wiecie.
Chociaż nic znamy się na wielu sprawach, 
Chociaż nie wiemy, skąd się bierzc kwiat, 
To znamy się na wesołych zabawach,
Tych, których wy nic znacie już od lat.

Zostawcie nam czysty kawałek świata.
Zostawcie nam strumyka czysty bieg. 
Zostawcie nam lasy, ogrody w kwiatach,
Czyste powietrze, zimą czysty śnieg. 
Zostawcie nam czysty kawałek plaży. 
Zostawcie morza czystość pośród fal.
Pozwólcie nam o życiu pięknie marzyć. 
Gdy nie ma marzeń, w duszy rośnie żal.
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II.

RZECZOWNIKI PRZYMIOTNIKI PRZYSŁÓWKI CZASOWNIKI

świat śmiały dość musieć
ilość społeczny kiedyś rozpoczynać
uczestnik czysty mierzyć
oczekiwanie przerosnąć
czas wydawać się
szansa przyjąć się
czyn dostrzegać
środowisko uczestniczyć
otoczenie cieszyć
śmieci znaczyć
przedstawiciel
szyld
przedsięwzięcie

III.

Al A 2 A 3 A4 A 5 A6 A7 A8 A9 A 10 A 11

Bil B9 B 10 B7 B3 B6 B8 B5 B 1 B4 B2

IV.
1. recykling - ponowne wykorzystanie odpadów TS R
2. ozon - gaz z opakowań z aerozolami TS R
3. globalne ocieplenie - stopniowe podnoszenie się temperatury na Ziemi TS R
4. ekologia - nauka o roślinach i zwierzętach TS R
5. detergenty - substancje chemiczne używane do prania i zmywania TS R
6. emitować - wysyłać TS R
7. susza - okres bez opadów śniegu TS R
8. śmietnik - wysypisko TS R
9. skażony - zużyty TS R

10. opady - resztki TS R

Zadanie domowe

I.
Przykładowe odpowiedzi:

1. Czym jest akcja sprzątania świata?
Sprzątanie świata jest lekcją ekologii, szacunku dla środowiska naturalnego.

2. Dlaczego tak ważna jest edukacja praktyczna?
Człowiek produkuje i będzie produkował odpady. Chodzi o to, by nie marnować tego, co w nich 
jest cennego, by być świadomym, jakie proste działania należy podejmować, by chronić środowisko 
naturalne na co dzień.
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3. Czego dotyczy tegoroczna kampania?
W tegorocznej kampanii organizatorzy chcą zwrócić uwagę na to, że małe rzeczy mogą wiele znaczyć 
w skali globalnej. Jeśli każdy z nas zakręci kurek w czasie mycia zębów, oszczędzimy wiele litrów 
wody.

4. Co zmieniło się w ciągu ostatnich kilkunastu lat?
W ciągu ostatnich kilkunastu lat zmieniła się struktura grupy biorącej udział w akcji sprzątania świa
ta. Dawniej były to przede wszystkim dzieci szkolne. Teraz do akcji włączają się organizacje samorzą
dowe oraz firmy.
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SCENARIUSZ JEDNOSTKI METODYCZNEJ
Integrowanie kompetencji i sprawności językowych | Oprać.: Ewa Lipińska

Poziom nauczania B2/C1
Wiek uczniów 17 do 18 lat
Temat Dwie ojczyzny (emigracja)
Czas trwania 1 lekcji 90 min.

Cele językowe

PODSYSTEMY JĘZYKA
Ortografia:
■ powtórzenie pisowni -u i -ó
■ powtórzenie pisowni -ą i -ę
■ wszystkie zasady pisowni 

(dyktando ciągłe, tematyczne)

Wymowa:
• poprawna wymowa -ch na 

końcu wyrazów
• poprawna wymowa -ą, -ę
• poprawna intonacja

(narracyjna)

Gramatyka:
■ części mowy
■ transformacje 

składniowe
■ stopniowanie 

przymiotników 
i przysłówków

Słownictwo:
■ krąg tematyczny 

EMIGRACJA, 
PORÓWNYWANIE

SPRAWNOŚCI JĘZYKOWE
Słuchanie:
■ rozwijanie umiejętności rozumienia 

selektywnego oraz szczegółowego

Mówienie:
■ rozwijanie umiejętności 

formułowania opinii
i porównywania

Czytanie:
■ rozwijanie 

umiejętności 
rozumienia 
selektywnego oraz 
szczegółowego

Pisanie:
■ kształtowanie 

umiejętności 
porównywania

Cele cywilizacyjno- 
kulturowe

zapoznanie uczących się z problemami emigrantów;
zapoznanie uczących się z tekstami i muzyką znanych polskich autorów i kompozytorów oraz z fragmentami prozy Ewy 
Hoffman

Formy pracy grupowa, indywidualna, w parach / w grupach
Pomoce fotokopie, sprzęt audio, fotografie, folie, słowniki, Internet, encyklopedia

Techniki pracy
odpowiadanie na pytania, nadawanie tytułu tekstowi, dobieranie informacji, streszczanie, uzupełnianie tekstu wyrazami 
z banku słów oraz ze słuchu, tworzenie list wyrazów, przepisywanie, układanie zdań, wielokrotny wybór

PRZYKŁADY
 LEKCJI ROZW

IJAJĄCYCH
 KOM

PETENCJE
 LINGW

ISTYCZNE W
 PODEJŚCIU

 ZINTEGROW
ANYM
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LEKCJA I
Czas (ok.) Czynności nauczyciela Czynności studentów Formy pracy Materiały

10 min. N. pokazuje zdjęcia flag Polski i innych krajów
i pyta, co może być tematem lekcji. Naprowadza na 
temat Polonii i emigracji.

U. odpowiadają na pytania. Zapisują 
temat. Szukają odpowiedzi na pytanie 2 
w Internecie (lub wykonują to zadanie 
w domu).

frontalna zdjęcia flag,
Internet

5 min.
N. poleca wykonanie zadania II.
N. prosi o odczytanie nadanych tekstowi tytułów.

U. wykonują zadanie; odczytują tytuły. indywidualna fotokopie

5 min. N. poleca wykonanie zadania III. U. wykonują zadanie III. w parach

10 min. N. poleca wykonanie zadania IV, sugerując, by 
teksty były pisane prozą.

U. wykonują zadanie IV. w parach fotokopie

15 min. N. sprawdza wykonanie zadania i poprawia błędy 
każdej parze, następnie poleca odczytanie kilku lub 
wszystkich wersji.

U. odczytują swoje wersje przetworzonego 
tekstu.

w parach

10 min. N. wyjaśnia U., jakie zadanie mają wykonać i włącza 
CD.

U. słuchają i wykonują zadanie V. indywidualna sprzęt audio, 
fotokopie

3 min. N. zapisuje na tablicy lub wyświetla na folii 
brakujące w tekście wyrazy poprawnie zapisane.

U. sprawdzają poprawność zapisanych słów 
(zadanie VI).

indywidualna folia/tablica

3 min. N. poleca S. zaśpiewanie chórem piosenki (zadanie 
VII).

U. śpiewają chórem (zadanie VII). frontalna

10 min. N. poleca wykonanie zadania VIII, objaśniając je 
i ilustrując przykładem.

U. wykonują zadanie VIII. w parach fotokopie

5 min. N. sprawdza poprawność wykonania zadania. U. odczytują rozwiązanie zadań. w parach

15 min. N. przypomina U. wyrażenia pomocne w wyrażaniu 
opinii i poleca przygotowanie wypowiedzi ustnej 
(zadanie IX); wzywa kolejne osoby do odpowiedzi.

U. przygotowują wypowiedź ustną, 
następnie wygłaszają wypowiedź.

indywidualna

4 min. N. wyjaśnia, jak należy wykonać zadanie domowe. fotokopie

Rozdział VI



LEKCJA II
Czas (ok.) Czynności nauczyciela Czynności studentów Formy pracy Materiały

3 min. Czynności organizacyjne.
7 min. N. sprawdza poprawność wykonania zadania 

domowego.
U. odczytują prace domowe. indywidualna fotokopie

10 min. N. poleca wykonanie zadania I. U. wykonują zadnie I. w trzyosobo
wych grupach

słowniki

10 min. N. poleca wykonanie zadania II. U. czytają teksty i przygotowują się do 
wypowiedzi ustnej (zadanie II).

indywidualna fotokopie

10 min. N. prosi studentów o wypowiedź ustną. U. wypowiadają się ustnie. indywidualna fotokopie

5 min. N. poleca czterem wybranym osobom odczytanie 
na głos po jednym tekście (styl narracyjny).

U. wybrani przez nauczyciela odczytują 
teksty (narracja).

indywidualna

7 min. N. poleca wykonanie zadania IV. U. wykonują zadanie IV. w trzyosobo
wych grupach

fotokopie

3 min. N. wyświetla zadanie IV na folii, czyta je głośno 
i wskazuje poprawne rozwiązania.

U. korygują zadanie i czytają tekst, 
słuchając.

indywidualna folia

8 min. N. poleca wykonanie zadania V. U. wykonują zadanie V. w trzyosobo
wych grupach

fotokopie

10 min. N. wysłuchuje propozycje studentów i proponuje 
określenia jak w rozwiązaniu zadania (klucz).

U. odczytują swoje propozycje, potem 
zapisują propozycje nauczyciela.

indywidualna

7 min. N. poleca wykonanie zadania VI, zwracając uwagę 
na to, żeby studenci nie zaglądali do oryginału.

U. wykonują zadanie VI. Jeśli nie pamiętają 
wszystkich słów, muszą skonsultować się 
z innymi trójkami.

w trzyosobo
wych grupach

fotokopie

3 min. N. wyświetla tekst z lukami na folii i wskazuje 
poprawne rozwiązanie.

U. korygują zadanie. indywidualna folia

7 min. N. włącza CD z piosenką Rozmowa przez ocean. 
Zadaje kilka pytań, naprowadzając na informację, 
że chodzi o list, o korespondencję emigranta i osoby 
pozostałej w kraju (z jakich powodów?).
N. zadaje zadanie domowe.

U. słuchają; potem odpowiadają na pytania 
nauczyciela.

frontalna sprzęt audio, 
CD
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LEKCJA III
Czas (ok.) Czynności nauczyciela Czynności studentów Formy pracy Materiały

3 min. Czynności organizacyjne.
20 min. N. słucha przygotowanych wypowiedzi ustnych 

studentów. Potem podsumowuje i, jeśli nie 
padły określenia: tęsknota, patriotyzm, nostalgia, 
ojczyzna - stara się je wprowadzić

U. wypowiadają się na zadany do domu 
temat.

indywidualna

15 min. N. dyktuje tekst. U. najpierw słuchają, potem zapisują po 
fragmencie, potem jeszcze raz słuchają 
i korygują to, co zapisali.

indywidualna fotokopie

10 min. N. rozdaje wszystkim oryginał dyktanda i poleca 
poprawę w parach (jeden student sprawdza 
poprawność zapisu drugiemu). Następnie sprawdza, 
czy korekta została dokonana poprawnie (czy nie 
pozostawiono niezauważonych błędów).

U. poprawiają sobie nawzajem dyktando. w parach kolorowe 
długopisy

5 min. Nauczyciel prosi o odpowiedź na pytania (zadanie 
II).

U. odpowiadają (zadanie II). frontalna

12 min. N. objaśnia zwroty i wyrażenia służące porów
nywaniu. Poleca studentom głośne odczytywanie 
przykładów, potem wykonanie zadania III.

U. czytają przykłady; wykonują zadanie III. indywidualna fotokopie

6 min. N. poleca wykonanie zadania IV. U. wykonują zadanie IV. w parach fotokopie
12 min. N. poleca wykonanie zadania V. U. wykonują zadanie V. w parach

2 min. N. poleca studentom wysłuchanie piosenki Moje 
dwie ojczyzny (słuchanie „dla przyjemności”, 
zadanie. VI).

U. słuchają (zadanie VI).

5 min. N. podsumowuje trzy lekcje poświęcone 
emigracji, zagadnieniu posiadania dwóch ojczyzn 
i problemów z tym związanych i objaśnia zadanie 
domowe.

Rozdział VI



PRZYKŁADY LEKCJI ROZWIJAJĄCYCH KOMPETENCJE LINGWISTYCZNE W PODEJŚCIU ZINTEGROWANYM

Integrowanie kompetencji i sprawności językowych Oprać.: Ewa Lipińska

Dwie ojczyzny I

MÓWIENIE

Zadanie I
Proszę odpowiedzieć na pytania.

1. Czy znają Państwo te flagi? Proszę pod nimi napisać nazwy krajów i kontynentów.

2. Dlaczego flaga polska jest umieszczona centralnie?
3. Czy wiedzą Państwo, w których krajach są największe skupiska Polaków? Proszę 

poszukać w Internecie i zapisać dane liczbowe 10 pierwszych państw.
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Rozdział VI

~..................... i
CZYTANIE 1

Zadanie II
Proszę przeczytać poniższy tekst4 i nadać mu tytuł.

4 Jest to fragment tekstu piosenki Moje dwie ojczyzny (muz. i sł. A. Sikorowski), zob. E. Lipińska 
(2004), Księżyc w butonierce. Ćwiczenie doskonalące sprawność rozumienia ze słuchu na podstawie 
tekstów Andrzeja Sikorowskiego, Universitas, Kraków.

Jest taki kraj nad Wisłą pod nieba szarym ołowiem, 
tu moje imię i nazwisko, tu w ziemi moi ojcowie.
I chociaż wciąż narzekają, że stąd daleko do świata, 
to tylko w tym jednym kraju potrafię kochać i płakać.
Bo tylko tutaj sprzedają chleb, który z dzieciństwa pamiętam, 
skrzypi pod nogą wczorajszy śnieg i najpiękniejsze są święta.

SŁOWNICTWO

Zadanie III
Proszę dopasować fragmenty tekstu (1-8) do ich odpowiedników znaczeniowych 
(a - i). Uwaga! Jeden fragment jest zbędny.

1. kraj nad Wisłą a. tu jestem sobą i wiem, kim jestem

2. pod nieba szarym ołowiem b. tylko tutaj mam co jeść

3. tu moje imię, nazwisko c. Polska

4. tu w ziemi moi ojcowie d. tylko w Polsce umiem głęboko odczuwać, 
przeżywać i okazywać uczucia

5. stąd daleko do świata e. tu są groby moich przodków

6. tylko w tym jednym kraju 
potrafię kochać i płakać f. tylko tutaj jest magia Świąt Bożego 

Narodzenia

7. tylko tutaj sprzedają chleb, 
który z dzieciństwa pamiętam g-

gdzie jest zazwyczaj szaro, deszczowo 
i pochmurno

8. skrzypi pod nogą wczorajszy 
śnieg i najpiękniejsze są święta h. Polska jest małym mało znanym krajem;

i. tylko w Polsce mogę odnajdywać smaki 
z dawnych lat

202



PRZYKŁADY LEKCJI ROZWIJAJĄCYCH KOMPETENCJE LINGWISTYCZNE W PODEJŚCIU ZINTEGROWANYM

SŁOWNICTWO 
GRAMATYKA 
ORTOGRATIA 

WYMOWA

Zadanie IV
Proszę dokonać streszczenia tekstu z zadania II oraz informacji z zadania III.

W Polsce jest zazwyczaj szaro, deszczowo....................................................................

SŁUCHANIE

Zadanie V
Słuchając nagrania dwa razy, proszę uzupełnić tekst5 brakującymi wyrazami.

s E. Lipińska (2010), Umiesz? Zdasz!, Universitas, Kraków, s. 166.

Kraków - Saloniki

Urodzona w kraju nad Wisłą
Jak ...miliony..,° innych w tym kraju
Mam przed sobą jakąś tam przyszłość
Ileś.................................... 1 i ileś majów.

Dokąd pójdę dokąd pojadę
Jaką.................................... 2 dla mnie wybrali
Otrzymałam od losu..........................  1
Który trudno mierzyć zerami.

Dwie ojczyzny dwa sztandary
Dwie..................................4 skąd wziąć w sobie tyle wiary
I przodkowie na portretach
Podpisanych w dwóch...........................................5 alfabetach.
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Rozdział VI

Mam dwa serca i dwie................................... 6
Jakoś sobie z tym nadmiarem radzić muszę
Dwie............................................. 7 dwa języki
Tu kochany Kraków, a tam Saloniki.

Nie pytajcie zatem kochani
Gdzie jest lepiej, a gdzie jest................................. 8
Gdzie ciemniejszy nocy aksamit
Granat nieba................................................ 9 morze.

Bo ułomne oba me światy
Bo nie wszędzie może być pięknie
A mój............................................ 10 polega na tym
Że za jednym i drugim tęsknię.

Dwie ojczyzny...

ORTOGRAI-IA

Zadanie VI 
Proszę sprawdzić poprawność zapisu.

WYMOWA

Zadanie VII
Proszę zaśpiewać piosenkę razem z piosenkarką, zwracając uwagę na wymowę 
-ch na końcu wyrazów.
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PRZYKŁADY LEKCJI ROZWIJAJĄCYCH KOMPETENCJE LINGWISTYCZNE W PODEJŚCIU ZINTEGROWANYM

GRAMATYKA 
SŁOWNICTWO 

ORTOGRAFIA

Zadanie VIII
Proszę rozdzielić wyrazy (podane w formie podstawowej) znajdujące się w ramce 
na: rzeczowniki, przymiotniki i czasowniki, wpisując je do odpowiednich rub
ryk. Następnie proszę je odszukać w tekście zadania V i podkreślić.

grudzień / pojechać / ciemny / maj / droga / ułomny / los / wziąć / zero / mierzyć / 
radzić / ojczyzna / tęsknić / źle / sztandar / pójść / religia / otrzymać / wiara / polegać / 

przodek / ciepły / portret / pytać / alfabet / serce / odmienny / dusza / wybrać / 
nadmiar / historia / język / granat / dobrze / niebo

RZECZOWNIKI PRZYMIOTNIKI CZASOWNIKI

grudzień odmienny pójść

MÓWIENIE

Zadanie IX
Proszę przygotować krótką wypowiedź ustną na temat „Czy można posiadać 
dwie ojczyzny i tak samo je kochać?”, zaczynając ją od zwrotów (do wyboru):

Moim zdaniem
Według mnie
Wydaje mi się

• Sądzę, że
■ Uważam, że
■ Myślę, że

• Według mojej opinii
■ Trudno powiedzieć

Zadanie domowe

PISANIE

Zadanie I
Proszę zapisać swoją wypowiedź (z zadania IX).
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Rozdział VI

Dwie ojczyzny II

MÓWIENIE
SŁOWNICTWO

Zadanie I
Czy wszystkie określenia: Polak z zagranicy - emigrant - uchodźca - wygnaniec, 
oznaczają to samo? Proszę poszukać definicji w słowniku, przepisać je i przygo
tować krótką wypowiedź ustną.

CZYTANIE
MÓWIENIE

Zadanie II
Proszę przeczytać wypowiedzi czterech studentek na temat tożsamości. Który 
tekst zainteresował Panią / Pana najbardziej i dlaczego? Jak odpowiedziałaby 
Pani / odpowiedziałby Pan na pytanie „Kim jestem”?

Kim jestem? - moja tożsamość

1. Jestem Martyna

Urodziłam się w Polsce, w Olsztynie, ale gdy miałam pięć lat wyjechałam z rodzicami do 
Grecji, a potem do Stanów Zjednoczonych, do Kansas.
W domu mówiliśmy zawsze po polsku, więc kiedy poszłam do amerykańskiej szkoły, 
było mi trudno. Dzieci śmiały się ze mnie, bo byłam „inna”. Gdy miałam dziesięć lat, 
przeprowadziliśmy się na przedmieścia i zmieniłam szkołę. Zaczęłam nowe życie. Nikt 
nie wiedział o moim polskim pochodzeniu, bo dawno już pozbyłam się akcentu. Mogłam 
być sobą.
Niełatwo jest mi określić moją tożsamość. Nie czuję się Polką, bo nie mieszkam w Polsce. 
Nie jestem jednak w pełni Amerykanką, bo nie urodziłam się w Stanach. W Polsce jestem 
uważana za Amerykankę i może to prawda, bo mówię jak Amerykanka, ubieram się jak 
Amerykanka, słucham amerykańskiej muzyki... Ale lubię pierogi, bigos, gołąbki, mówię 
i czytam po polsku, mam w Polsce rodzinę...
Moim zdaniem jestem bardziej Amerykanką niż Polką, ale tak naprawdę na pytanie „Kim 
jesteś?”, najchętniej odpowiadam: „Jestem Martyna”.
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PRZYKŁADY LEKCJI ROZWIJAJĄCYCH KOMPETENCJE LINGWISTYCZNE W PODEJŚCIU ZINTEGROWANYM

2. Moje serce należy do Polski

Urodziłam się w Belgii. Moja mama jest Polką, a tato Belgiem. W szkole podstawowej 
i średniej nie czułam się „inna” - byłam Belgijką, ale kiedy zaczęłam studiować slawistykę, 
coś się we mnie zmieniło. Z domu znałam język polski, kultura polska nie była dla mnie 
nowa, zwyczaje też nieobce... Wszystko odczuwałam jako swoje.
Postanowiłam, że pojadę do Polski na studia i tam zamieszkam. Moje marzenie się spełniło, 
jestem w Polsce i jestem szczęśliwa! Tutaj czuję się Polką, a nie cudzoziemką. Oczywiście, 
że tęsknię za domem, za rodzicami i przyjaciółmi, ale nie za Belgią!
W Belgii dla wszystkich jestem Véronique, ale tu nie reaguję na to imię. Wydaje mi się 
dziwne. Jestem Weronika, jestem Polką!

3. Odcienie szarości

Mając pięć lat, mieszkałam jeszcze w Polsce i nikt mnie wtedy nie pytał o moją tożsamość. 
Urodziłam się na Śląsku, a moi rodzice są Polakami. Kiedy wyjechaliśmy do Niemiec 
i zaczęłam chodzić do niemieckiego przedszkola, a potem szkoły, zachwiało się moje 
poczucie przynależności etnicznej. Nie wiedziałam, czy jestem bardziej Polką, czy Niemką, 
„zdecydowałam się” więc na narodowość śląską. To rozwiązywało mój wewnętrzny 
konflikt. Byłam więc Ślązaczką, która mieszkała w Niemczech, mającą polskie pochodzenie 
i mówiącą po polsku tak samo dobrze jak po niemiecku.
Z czasem czułam się coraz bardziej obywatelką niemiecką, a moja polska tożsamość 
ustępowała powoli niemieckiej. Przyjechałam więc do Polski jako Niemka z polskim 
pochodzeniem. Tu jednak przypomniało mi się moje polskie dzieciństwo...
Na kursie poznałam wiele osób z podobnymi problemami i często rozmawiamy na 
temat tożsamości. Uważam, że czasem nie da się określić, kim się jest. Podobnie jak 
pomiędzy kolorem białym i czarnym jest wiele odcieni szarości, tak i mnie jest bardzo 
ciężko zadeklarować, czy jestem Polką, czy Niemką, bo czuję się kimś pomiędzy, kimś 
zmieszanym. Nie mam poczucia jednej narodowości - jestem szarym kolorem. (Julia)

4. Być sobą

Nie jest łatwo odpowiedzieć na pytanie dotyczące tożsamości, gdy pochodzi się z rodziny 
mieszanej. Moja matka jest Ukrainką, a ojciec - Polakiem. Wychowałam się na Ukrainie, 
gdzie (za sprawą matki) obcowałam z jej językiem i kulturą. Ojciec się do tego nie 
wtrącał, za to jego matka przekazywała mi polskość. Babcia uczyła mnie historii, tradycji, 
obyczajów. W sumie więc nie bardzo rozróżniałam kulturę polską od ukraińskiej.
Dopiero kiedy przyjechałam do Polski, ogarnęły mnie wątpliwości. Kim jestem? 
Ukrainką wychowaną po polsku czy Polką wychowaną po ukraińsku? Moja polskość 
tu się wzmocniła, ale kocham obydwa kraje, ich języki, kulturę, tradycje, ludzi i ich 
mentalność. Poczułam się jak w pułapce. Ponieważ wielu moich kolegów jest w podobnej 
sytuacji, sporo dyskutowaliśmy na ten temat. To mi pomogło, bo po pierwsze wiem, że nie 
można się wstydzić takiego rozdwojenia, a raczej należy uznać go za dar losu, a po drugie 
zrozumiałam, że można mieć podwójną tożsamość i dobrze się z tym czuć.
Najważniejsze, żeby każdy - bez względu na to, kim jest, kim się czuje, gdzie mieszka 
i w jakim języku mówi - był sobą. (Olga)
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Rozdział VI

WYMOWA

Zadanie III
Proszę przeczytać głośno teksty z odpowiednią intonacją (narracja).

CZYTANIE
ORTOGRAFIA

Zadanie IV
Czytając poniższy tekst, proszę uzupełnić go brakującymi literami -u lub -ó.

(Lipińska 2004: 51)

l

5

10

15

Na początku0 myślałem, że ten kraj jest mi bliski ze względ...1 na żonę. 
Kiedy jednak zacząłem lepiej poznawać Grecję, ...znałem2, że kocham ją, 
bo jest warta tej miłości. Jest pełna słońca, pogodna, tam ludzie są radośni 
i przyjaźni.
Grecy są bardzo żywiołowi, towarzyscy, l...bią3 być tam, gdzie pan...je1 gwar. 
Nie znoszą samotności. (...) Klimat pozwala Grekom żyć pod gołym niebem. 
Nawet w nocy kawiarnie są pełne. Nie dziwi też widok dzieci śpiących w w... 
zkach5 obok rodzic...w6 raczących się jedzeniem czy piciem. Co ciekawe 
i bardzo miłe, podczas dyskotek co trzeci utw... r7 to m.. .zyka8 grecka, często 
l...dowa9. Młodzież chwyta się wtedy za ramiona i tańczy zorbę. (...).
Grecy to bardzo d...mny'° nar...d”, są w końcu spadkobiercami 
wielowiekowej tradycji. Bywają, niestety, szowinistyczni. (...) Wedł...g'2 nich 
obcy to nie nasz. Słowo ksenos, czyli obcy, powtarzają bardzo często, zbyt 
często. Poza tym strasznie śmiecą. Zostawiają za sobą plastikowe b...telki”, 
niedopałki papieros...w” (są bardzo znikotyzowani) - nie mają nawyk...15 
wyrz...cania16 śmieci do kosza. (...)
Dla nich zwierzę jest dobre, jeśli przynosi korzyści. Niestety, wsie są pełne 
chorych, bezpańskich ps...w17. Tam ktoś częściej je kopnie albo przegoni niż 
przygarnie.
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CZYTANIE
GRAMATYKA 
ORTOGRAFIA

Zadanie V
Proszę uzupełnić tabelę na podstawie tekstu. Jaki jest stosunek autora do Grecji? 
Co mu się tam podoba (+), a co nie (-)?

CZYTANIE 
SŁOWNICTWO 

ORTOGRAFIA

Zadanie VI 
Proszę uzupełnić tekst z pamięci.

1 na żonę.
...3, uzna-

Na .. .początku..myślałem, że ten kraj jest mi bliski ze
Kiedy jednak ...........................................2 lepiej poznawać
łem, że kocham ją, bo jest warta tej miłości. Jest pełna słońca, pogodna, tam ludzie są 
radośni i przyjaźni.
Grecy są bardzo żywiołowi, towarzyscy, ................................... 4 być tam, gdzie pa
nuje gwar. Nie ............................... 5 samotności. (...) Klimat pozwala Grekom żyć
pod gołym niebem. Nawet w nocy kawiarnie są pełne. Nie dziwi też widok dzieci 
............................. 6 w wózkach obok rodziców raczących się jedzeniem czy piciem. Co 
ciekawe i bardzo miłe, podczas dyskotek co trzeci utwór to muzyka grecka, często 
ludowa. Młodzież chwyta się wtedy za ramiona i tańczy zorbę. (...).
Grecy to bardzo dumny naród, są w końcu spadkobiercami wielowiekowej tradycji. 
....................... 7’, niestety, szowinistyczni. (...) Według nich obcy to nie nasz. Słowo 
ksenos, czyli obcy, .............................8 bardzo często, zbyt często. Poza tym strasznie
..............................9................................. 10 za sobą plastikowe butelki, niedopałki papie
rosów (są bardzo znikotyzowani) - nie mają nawyku wyrzucania śmieci do kosza. 
(...)
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Dla nich ..................................... " jest dobre, jeśli przynosi korzyści. Niestety, wsie
są pełne chorych, bezpańskich psów. Tam ktoś................................. 12 je kopnie albo
przegoni, niż przygarnie.

SŁUCHANIE

Zadanie VII
Proszę wysłuchać piosenki Rozmowa przez ocean i odpowiedzieć na pytania.

1. O czym jest mowa w tekście?
2. Gdzie znajdują się kontaktujące się osoby?
3. Co ich łączy, co ich dzieli?

CZYTANIE
MÓWIENIE

Zadanie I
Na podstawie tekstu Rozmowa przez ocean, własnych doświadczeń i wiedzy pro
szę przygotować wypowiedź ustną na temat: „Dlaczego ludzie emigrują? Dlacze
go ludzie nie chcą emigrować?” Proszę przygotować notatki.

(Zob. leż: http://janfil.wrzula.pl/film/6x0Qy0CMC09/andrzej_rosiewicz_-_moze_to_przeznac7.enie , 
hllp://www.pismoprofilc.com/index.cgi?action=01show&idn=46&kind=4)

Rozmowa przez ocean

Jest sobota za oknem świt
i Warszawa kaszle miarowo 
wczoraj przyszedł od ciebie list 
miłe słowo
Jesień u nas koronę ma 
tego roku jakby cierniową 
a ty piszesz że u was szał 
punkrockowo

Jest sobota za oknem świt 
i Warszawa kaszle miarowo 
wczoraj przyszedł od ciebie list 
miłe słowo
Tamten wieczór gdy ja i ty 
tak to była nad chwile chwila 
ale dzisiaj obeschły łzy 
więc pozdrawiam cię - Maryla
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Są dwa światy i nas jest dwoje 
do swych miejsc przypiętych jak rzepy 
ty masz pewnie więcej spokoju 
ja mam dzieci
Są dwa światy i jedno słońce 
które u nas słabiej coś grzeje 
ty masz pewnie duże pieniądze 
ja nadzieję

Są dwa światy i nas jest dwoje 
do swych miejsc przypiętych jak rzepy 
ty masz pewnie więcej spokoju 
ja mam dzieci
Są dwa światy i jedno słońce 
które u nas słabiej coś grzeje 
ty masz wokół morza gorące 
ja nadzieję

GRAMATYKA
SŁOWNICTWO

emigrują zostają

Zadanie II
Proszę sobie przypomnieć zasady stopniowania przymiotników i przysłówków 
(proste i opisowe) i proszę wykonać poniższe zadania.

A.
Podane w nawiasie przymiotniki proszę przekształcić na stopień wyższy pro
sty (swp - weselszy) oraz opisowy (swo - bardziej krzywy) w odpowiednich 
przypadkach.

Nasze wakacje były (udany - swo) ...bardziej udane...0 niż rok temu. Przede wszyst
kim była (dobra - swp) ...................................... 1 pogoda - było ciepło i słonecz
nie, a nie tak upalnie i burzowo jak poprzednim razem. Poza tym towarzyszy
li nam nasi sąsiedzi, Ewa i Tomek, którzy okazali się o wiele (sympatyczni - swo) 
 2 niż Bożena i Rysiek. Wprawdzie wyszło na jaw, 
że Ewa jest (zła - swp) ..................................... ' kucharką niż Bożena, więc śniada
nia i obiady były na mojej głowie, ale za to Ewa zajmowała się zmywaniem i robili 
z Tomkiem większość zakupów. Kolacje jadaliśmy w pobliskiej restauracyjce. Prze
konaliśmy się, że miejscowe wino jest (smaczne - swp) .......................................... 1
i (tanie - swp).............................................. 5 od tego, które zawsze proponował Rysiek.

211



Rozdział VI

Bardzo polubiliśmy też owoce morze, których prawie nie jedliśmy w zeszłym roku, 
bo Bożena nie mogła na nie patrzeć. Ponieważ nasi sąsiedzi są (wysportowany - swo) 
...........................................................6 niż my, nauczyliśmy się lepiej pływać i częściej 
biegaliśmy. Już zaczęliśmy planować wspólny wyjazd na narty, choć obawiamy się, że 
sąsiedzi wybiorą (niebezpieczny - swo) ...................................................... 7 trasy zjaz
dowe niż my, ale jesteśmy dobrej myśli, że damy sobie radę i też będziemy (zadowo
lony - swo)................................................................. 8 niż poprzednim razem.

B.
Proszę zamienić podane formy przymiotników w stopniu równym na stopień 
najwyższy zgodnie z oznaczeniem: sp = stopniowanie proste, so = stopniowanie 
opisowe. Proszę pamiętać o odpowiednich końcówkach.

Przykład: (Duży - sp) ...Największym... miastem Szwajcarii jest 350-ty-
sięczny Zurych. (Typowa - so) ...Najbardziej typową... potrawą 
w Szwajcarii jest fondue z sera.

Zurych, choć nie zalicza się do wielkich aglomeracji, jest miastem o światowym 
znaczeniu. Tu właśnie mieści się (duża - sp) .............................................. 1 w Euro
pie giełda papierów wartościowych. Od brzegu Jeziora Zuryskiego do dworca ko
lejowego ciągnie się najsłynniejsza zuryska ulica - Bahnhofstrasse - uznawana za 
jedną z (elegancka - so) ...................................................................... 2 ulic handlowych
świata. Jedną z (ciekawa - sp)........................................................ 3 budowli miasta jest
trzynastowieczny kościół Fraumuenster, którego wnętrze zdobią unikalne witraże 
zaprojektowane przez Marca Chagalla.
Genewa nazywana jest (mała - sp) ................................... Ą metropolią świata. Jest
(kosmopolityczne - so) ...................................................................................5 miastem
Szwajcarii - ponad jedna trzecia mieszkańców to obywatele innych państw.
Bazylea znana jest jako miasto targowe. (Długa - sp)............................................ '’tra
dycję ma Jarmark Jesienny, od XV wieku organizowany pod koniec października. 
W Bazylei znajduje się (stary - sp) ............................................... 7 państwowy zbiór
sztuki na świecie - Muzeum Sztuki.
Berno jest stolicą o (kameralny - so) ......................................................................... 8
charakterze w Europie. Średniowieczna część miasta otoczona jest z trzech stron 
przez rzekę Aare.

(Skorupa, li. Lipińska 2009: 79)
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C.
Proszę zamienić podane formy przysłówków w stopniu równym na stopień wyż
szy lub najwyższy (w formie prostej lub opisowej) i dokończyć zdania.

1. Wiktoria mówi po rumuńsku (płynnie)...............................
2. Łukasz zachowywał się (grzecznie)...................................niż
3. Witold wygląda (atrakcyjnie) ............................. od ............

Przykład: Iza ubiera się (modnie) ...modniej... od Martyny.
Martyna ubiera się (ekstrawagancko) ...bardziej ekstrawagancko... 
niż Iza.

niż........................

niż........................

4. Zygmunt podpisuje się (niewyraźnie) ............................. od
5. Daniel kończy pracę (wcześnie) .......................................od .
6. Ich dzieci zachowują się (hałaśliwie) ............................. niż .
7. Iwona odżywia się (zdrowo) ........................................od __
8. Karolina opisała ten widok (szczegółowo) ............................
9. Postąpiliście (mądrze) ............................................... niż ......

10. Chłopcy wrócili z koncertu (późno)................................ od ,

(Lipińska 2010: 137)

Dwie ojczyzny I

ORTOGRAFIA "|

Zadanie I
Proszę zapisać dyktowany tekst. Proszę zwrócić uwagą na następujące wyrazy:

obczyzna - obczyźnie
p. Witeszczakowa - p. Witeszczakowej

„Przekrój” - „Przekroju” 
Vancouver

. MÓWIENIE

Zadanie II
Proszę odpowiedzieć na pytania:

1. Co było głównym problemem Ewy na początku emigracji?
2. Czego jej brakowało najbardziej?
3. Czy spotkali się Państwo z podobną sytuacją?
4. Proszę jeszcze raz przeczytać ostatnie zdanie - czy zgadzają się Państwo z tym 

stwierdzeniem?
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SŁOWNICTWO
GRAMATYKA

PORÓWNYWANIE - zwroty i wyrażenia

na
 za

sa
dz

ie
 

ko
nt

ra
st

u

■ W przeciwieństwie do... (kogo? czego? - dopełniacz)
W przeciwieństwie do Rafała Kinga jest świetnym kierowcą.

• ...różni się od (kogo? czego? - dopełniacz)
Ten hotel znacznie różni się od tamtego.

■ .. .jest (całkowitym) zaprzeczeniem (kogo? czego? - dopełniacz)
Jego zachowanie jest całkowitym zaprzeczeniem dyplomacji.

• ...jest..., natomiast...
Tadeusz jest bardzo pogodny i miły, natomiast jego żona jest zawsze ponura.

na
 za

sa
dz

ie
 

po
do

bi
eń

st
w

a

■ przypomina (kogo? co? - biernik) 
Bukareszt przypomina trochę Paryż.

■ ...podobnie jak...
Pietruszka, podobnie jak cytryna, ma dużo witaminy C.

■ ... jest (bardzo) podobny do... (kogo? czego? - dopełniacz) 
Melon jest podobny w smaku do arbuza.

■ ...wygląda (tak samo) jak...
Wyglądasz tak samo jak 5 lat temu.

■ .. .zarówno (to), jak (to)
Zarówno piżama, jak szlafrok są wykonane z bawełny.

ne
ut

ra
ln

e ■ ...w porównaniu z... jest...
Teresa w porównaniu z Dorotą jest bardziej szczera.

■ ...z jednej strony .... z drugiej strony
Z jednej strony dobrze jest mieszkać w mieście, ale z drugiej...

Zadanie III
Proszę uzupełnić zdania, używając zwrotów podanych w ramce poniżej.

Przykład: Martyna, .. .podobnie... jak Julia, urodziła się w Polsce.

1. Rodzice Julii,...............................................rodzice Martyny, są Polakami.
2. Ojciec Olgi,.................................................... do ojca Weroniki, jest Polakiem.
3. Nasze pierogi ....................................... trochę włoskie tortellini.
4. Gęstość zaludnienia w Australii jest mniejsza ................................. z tą w Nowej

Zelandii.
5. Plaże w Dalmacji znacznie....................................... od plaż nadbałtyckich.
6................................................. chciałbym mieszkać w Portugalii, ale z drugiej nie wy

obrażam sobie życia bez Tatr.
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Z jednej strony / w porównaniu / przypominają / różnią się / tak samo jak / 
w przeciwieństwie / podobnie

Zadanie IV
Proszę podkreślić właściwe określenie porównujące.

Przykład: W Argentynie, w porównaniu | inaczej | podobnie0 niż w Polsce, czę
sto się jada nerki wołowe i cielęce.

Kuchnia argentyńska
Kuchnia argentyńska, niestety, nie kultywuje kuchni rdzennych mieszkańców tych re
gionów, więc zwyczaje kulinarne Indian odeszły w zapomnienie.

Argentyńczycy pokochali kuchnię Starego Kontynentu (Europy), dlatego też m.in. 
we wszystkich restauracjach wzdłuż wybrzeża Oceanu Atlantyckiego można dostać 
wspaniale przyrządzone frutti di marę (owoce morza), które nie różnią się | przypo
minają | są identyczne1 od tych serwowanych nad Morzem Śródziemnym.
Do swoich potraw Argentyńczycy dodają mnóstwo przypraw, ziół i oliwy z oliwek, 
co sprawia, że smakują z jednej strony | podobnie | w przeciwieństwie2 jak te przy
rządzane w krajach śródziemnomorskich. W restauracjach podawane są zarówno 
| przeciwnie | natomiast3 włoskie gnocchi, francuskie bagietki, jak i hiszpańskie 
torttile.
Argentyna słynie w świecie ze swoich win. Ich produkcja ma jednak swój rodowód 
w Europie, ponieważ pierwsze winnice założyli jezuici, którzy osiedlili się na tych 
ziemiach. Po wielu latach okazało się podobnie | odmiennie | natomiast1, że od
miany winorośli europejskich dawały dużo większe i lepsze gatunkowo plony niż te 
rosnące w Europie.
Argentyńczycy uwielbiają grilowane mięso, a zwłaszcza wołowinę, której - w prze
ciwieństwie | w porównaniu | inaczej5 z Brazylią - zjada się tam ogromne ilości, ale 
powodzeniem cieszą się też kiełbaski (chorizo), kaszanki, nerki wołowe oraz cielęce 
czy żeberka.
Argentyńczycy serwują wspaniałe desery, które są uwielbiane identycznie | przeciw
nie | tak samo6 przez dzieci, jak i dorosłych.

(http://www.odyssei.com/pl/cuisines/argentyna.php)
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GRAMATYKA
SŁOWNICTWO 

PISANIU.

Zadanie V
Proszę przeczytać poniższy tekst6 i ułożyć cztery zdania porównujące z tekstem 
zadania II.

Jest taki kraj na południu, gdzie wyspy toną w błękitach, 
gdzie Bóg zapomniał o grudniu i zawsze dźwięczy muzyka. 
Jest taki kraj wiecznej wiosny, pachnący wiatrem i morzem, 
gdzie miłość to wiersz miłosny, nienawiść to pchnięcie nożem. 
Lubię ten zgiełk, zapach i smak, i szum radosny w głowie, 
w cyprysach zaplątany wiatr, gorące oczy kobiet.

Przykład: Niebo nad Grecją - inaczej niż nad Polską - jest błękitne.

1..............................................................................................................................................
2..............................................................................................................................................
3 ..............................................................................................................................................
4 ..............................................................................................................................................

Zadanie domowe

SŁOWNICTWO
GRAMATYKA

Zadanie I
Proszę uzupełnić zdania, używając zwrotów podanych w ramce poniżej.

Przykład: Ten polityk zawsze był uważany za pacyfistę, ale jego ostatnie wystą
pienie było ...całkowitym zaprzeczeniem... takich przekonań.

1. Ania wygląda.................................. jak jej mama w tym samym wieku.
2...................................do swojego brata, Zbyszek nigdy nie lubił sportu.
3. Architektura tego miasta wyraźnie ................................. od typowej architektury

innych miast, które powstały w tym samym czasie.
4. Jola jest bardzo.................................. do Basi. Wyglądają jak siostry.
5. Ta melodia.................................. mi piosenkę z filmu „Wiosna w Oslo”.

11 Jest to fragment tekstu piosenki Moje dwie ojczyzny (muzyka i słowa A. Sikorowski), zob. E. Li
pińska (2004), Księżyc w butonierce..., Universitas, Kraków.
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6. Nie wiem, którą książkę ci polecić. Ta pierwsza jest........................... ciekawa jak
tamta.

7.......................................sok, jak i coca-cola zawierają dużo cukru.
8. Kujawiak -...........................................z oberkiem - jest bardzo spokojnym tańcem.

podobna / w porównaniu / przypomina / różni się / zarówno / równie / 
W przeciwieństwie / tak samo / całkowitym zaprzeczeniem

PISANIE |

Zadanie VI
„Polska a mój kraj” - proszę porównać wybrane aspekty (np. stolice, kuchnię, 
studentów, sklepy, najważniejsze święta itp.) w tekście liczącym ok. 300 słów.
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Klucz do ćwiczeń

lekcja i

III.
2 3 4 5 6 7 8

c g a e h d i f

fragment zbędny: b

V.
1. grudniów
2. drogę
3. spadek
4. religie
5. odmiennych

6. dusze
7. historie
8. gorzej
9. cieplejsze

10. problem

VIII.
RZECZOWNIKI

grudzień, maj, droga, los, 
zero, ojczyzna, sztandar, 
religia, wiara, przodek, portret, 
alfabet, serce, dusza, nadmiar, 
historia, język, granat, niebo

PRZYMIOTNIKI

odmienny, dobrze, źle, ciemny, 
ciepły, ułomny

CZASOWNIKI

pójść, pojechać, wybrać, 
otrzymać, mierzyć, wziąć, 
radzić, pytać, polegać, tęsknić

Urodzona w kraju nad Wisłą
Jak ...miliony..." innych w tym kraju
Mam przed sobą jakąś tam przyszłość
Ileś grudniów i ileś majów

Dokąd pójdę dokąd poiadę
Jaką drogę dla mnie wybrali
Otrzymałam od losu spadek
Który trudno mierzyć zerami

Dwie ojczyzny dwa sztandary
Dwie religie skąd wziąć w sobie tyle wiary
I przodkowie na portretach
Podpisanych w dwóch odmiennych alfabetach

Mam dwa serca i dwie dusze
Jakoś sobie z tym nadmiarem radzić muszę 
Dwie historie dwa języki
Tu kochany Kraków a tam Saloniki

Nie pytajcie zatem kochani
(¡dzie jest lepiej a gdzie jest gorzej
Odzie ciemniejszy nocy aksamit
Granat nieba cieplejsze morze

Bo ułomne oba me światy
Bo nie wszędzie może być pięknie 
A mój problem polega na tym 
Że za jednym i drugim tęsknię

Dwie ojczyzny...
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LEKCJA II 

klimat, pogoda: jest słonecznie, ciepło, można 
spędzać noce pod gołym niebem 
cechy charakteru Greków (tubylców): są 
radośni, przyjaźni, bardzo żywiołowi, 
towarzyscy
styl życia (zwyczaje) Greków: rodzinne 
spędzanie czasu
kultywowanie własnej kultury: na dyskotekach 
bardzo często słychać grecką muzykę ludową, 
a młodzież tańczy greckie ludowe tańce

- szowinizm Greków (ksenofobia)
- brak dbałości o środowisko naturalne: Grecy 

bardzo śmiecą
- nieprzyjazny (zły) stosunek do zwierząt

VI.
1. względu
2. zacząłem
3. Grecję
4. lubią
5. znoszą
6. śpiących

7. Bywają
8. powtarzają
9. śmiecą

10. Zostawiają
11. zwierzę
12. częściej

Zadanie domowe

A.
1.lepsza
2. bardziej sympatyczni
3. gorszą
4. smaczniejsze
5. tańsze
6. bardziej wysportowani
7. bardziej niebezpieczne
8. bardziej zadowoleni

B.
1. największa
2. najbardziej eleganckich
3. najciekawszych
4. najmniejszą
5. najbardziej kosmopolitycznym
6. najdłuższą
7. najstarszy
8. najbardziej kameralnym

C.
1. płynniej
2. grzeczniej
3. atrakcyjniej
4. bardziej niewyraźnie
5. wcześniej
6. bardziej hałaśliwie
7. zdrowiej
8. bardziej szczegółowo
9. mądrzej

10. później

I. (transkrypt)

Odnaleźć siebie
Pierwsze lata na obczyźnie były dla niej koszmarem. Brakowało jej wszystkiego: ulic, przyjaciół, szko
ły muzycznej i pani Witeszczakowcj, ukochanej nauczycielki gry na pianinie. Brakowało też książek 
wypożyczanych raz na dwa tygodnie z pobliskiej biblioteki i „Przekroju”, źródła wiadomości „złego 
i dobrego”. Tradycji i kultury. Z przytłaczającego wręcz historią Krakowa przeniosła się do zupełnie jej 
pozbawionego Vancouver.
Sytuację l:wy skomplikowała kwestia języka. Polski okazał się zupełnie niedopasowany do nowej rzeczy
wistości, w której przyszło jej żyć; nie mogła o kanadyjskim świecie myśleć po polsku, a wyjeżdżając, nie
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znała angielskiego. Słów nauczyła się szybko, potrafiła tłumaczyć zdania, nie umiała jednak przełożyć 
swych uczuć. Dzisiaj utratę zdolności swobodnego wyrażania swoich myśli i przeżyć porównuje do ut
raty osobowości.

(Lipińska, Dąmbska 2005: 94)

III
1. tak samo jak
2. w przeciwieństwie
3. przypominają
4. w porównaniu
5. różnią się
6. z jednej strony

IV
1. nie różnią się
2. podobnie
3. zarówno
4. natomiast
5. w porównaniu
6. tak samo

5. przypomina
6. równie
7. zarówno
8. w porównaniu

Zadanie domowe

1. lak samo
2. w przeciwieństwie
3. różni się
4. podobna
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	Celem charakterystyki jest przedstawienie postaci, podanie najważniejszych cech jej charakteru oraz ocena jej zachowania.



	Hf I	I	I	I	I	I

	v.

	1	

	2	

	3		

	4		

	5		
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