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Klasa  V - 06.04.20r. 

 

Temat: Ćwiczenia  stylistyczne  dotyczące  streszczenia. 

 

1. Przeczytaj. 

Dziś  przypomnimy  sobie  jak  napisać  streszczenie. Aby  móc  robić  to  

poprawnie,  przeczytaj informacje  dotyczące  tej  formy  literackiej. 

 

2. Zapisz: 

Streszczenie - zwięzłe, skrótowe  przedstawienie  jakiejś  treści. Zwiera  tylko  

najważniejsze  elementy  treści, bez  opisów  i  przytaczania  rozmów. 

 

3. Przeczytaj: 

Jeśli  chcesz  poprawnie  napisać  streszczenie, pamiętaj  o  zastosowaniu  

zasady: minimum  słów - maksimum  treści. Warto  na  początku  podać  tytuł  

tekstu  i  jego  autora. Nie  należy  jednak  umieszczać  w  streszczeniu  żadnych  

dodatkowych  informacji  od  siebie  i  nie  wolno  oceniać  tekstu  ani  

bohaterów  czy  zdarzeń, które  streszczasz. 

 

Przykład  streszczenia: Streszczenie  baśni  H.Ch. Andersena  "Dziewczynka  z  

zapałkami" 

 Biedna, mała  dziewczynka  w zimowy  wieczór, na  jednej  z  ulic  

wielkiego  miasta  próbowała  sprzedać  zapałki, by  zarobić  choćby  niewielki  

grosz, bez  którego  bała  się  wrócić  do  domu. 

 Niestety  przechodnie  mijali  dziecko  nie  zwracając  na  nie  uwagi. Nikt  

nie  kupił  zapałek. Przejmujące  zimno  coraz  bardziej  dokuczało  

dziewczynce, która  nie  miała  butów  i  ciepłego  okrycia. Usiadła, skuliła  się, 

zapaliła  pierwszą  zapałkę  i  wyobraziła  sobie  gorący  piec. Druga  zapałka  

przywołała  w  wyobraźni  dziecka  suto  zastawiony, świąteczny  stół  i  

ogromną  choinkę. Dzięki  zapalonej  trzeciej zapałce  zobaczyła  ukochaną, 

zmarłą  babcię, do  której  chciała  pójść. 

 Nazajutrz  na  ulicy  znaleziono  martwą  dziewczynkę  z  zapałkami  w  

ręku. 

 

4. Poćwicz - zapisz  w  zeszycie, nie  przesyłaj  do  mnie. 

 

a) Dopisz  wyrazy  uogólniające, jak  pokazuje  wzór. 



2 
 

Wzór: łyżka, widelec, nóż - sztućce 

bratek, róża, żonkil - 

kanapa, stół, krzesła - 

szarlotka, makowiec, sernik - 

talerz, kubek, waza - 

kot, pies, chomik - 

sosna, świerk, jodła - 

deszcz, grzmoty, błyskawice - 

 

b) Skróć  podane  zdania, ale  tak, by  zachowały  zawartą  w  nich  treść. 

Wzór: Poznałem  kolegę, który  pierwszy  raz  dzisiaj  przyszedł  do  naszej  

klasy  Poznałem  nowego  kolegę. 

 

Złożyliśmy  tacie  życzenia, bo  jest  dzisiaj  jubilatem. 

Dostałem  rower, o  którym  od  dawna  marzyłem. 

W  dużym  sklepie  rodzice  kupili  wczoraj  grube  kurtki  swoim  synom. 

 

c) Spróbuj  w  3  zdaniach  streścić  zamieszczone  powyżej  streszczenie  baśni  

"Dziewczynka  z  zapałkami" - zapisz  je. 


