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Klasa  VII - 19.05.20r. 

 

Temat: Jak  opisać  sytuację? - ćwiczenia  stylistyczne. 

( temat  na  2  lekcje ) 

 

1. Przeczytaj. 

 

 Moi  drodzy, na  jednej  z  lekcji  w  tym  roku  szkolnym  rozmawialiśmy  

na  temat  opisu  przeżyć ( jak się  czułem  w  danej  sytuacji ) - dziś  mamy  

opis  samej  sytuacji? Do  czego  nam  to  potrzebne? Tak - do  egzaminu, ale  

tak  konkretniej  do  wykorzystania  w  opowiadaniu  twórczym. 

 Przypomnę  Wam, że  opowiadanie  twórcze  bazuje  na  znajomości  

lektury  obowiązkowej, wymaga  np. napisania  dalszych  losów  bohaterów  itd. 

W  kategorii  elementy  twórcze  możecie  otrzymać  5  punktów, ale  tylko  

wtedy, gdy  spełnicie następujące  warunki: 

- funkcjonalna  narracja ( czyli  narrator  trzecio  albo  pierwszoosobowy ), 

- logiczny  układ  zdarzeń ( zdarzenia  wynikają  się  z  siebie  na  wzajem ), 

- urozmaicona  fabuła, w  tym  funkcjonalne  wykorzystanie  co  najmniej  6  

spośród  następujących  elementów: opis, charakterystyka  bohatera, czas  

akcji, miejsce  akcji, zwrot  akcji, puenta, punkt  kulminacyjny, dialog, 

monolog, retrospekcja, 

- twórcze  wykorzystanie  treści  lektury 

 

Opis, o którym  mowa  w  powyższych  punktach  może  dotyczyć: postaci, 

miejsca, przeżyć  i  właśnie  sytuacji. 

 

Może  też  pojawić  się  w  formie: Opisz  sytuację  przedstawioną  na  

zamieszczonej  ilustracji.  

 

Celem  naszej  lekcji  będzie  nauczenie  się: 

-   czym  różni  się  opis  sytuacji  od  opowiadania - gdyż  te  dwie  formy  są  

do  siebie  podobne,  

- jak  taki  opis  napisać 

 

2. Zapisz  w  zeszycie. 
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Opis  sytuacji - forma  pośrednia  między  opisem  a  opowiadaniem, 

przedstawia  relację  z  jakiegoś  zdarzenia, w  której  muszą  się  znaleźć  

elementy  statyczne  oraz  dynamiczne. 

 

elementy  statyczne                              

( opis ) 

 

elementy  dynamiczne                                 

( opowiadanie ) 

 

sceneria, miejsce  zdarzenia 

 

zdarzenie, czyli  to, co  się  działo 

 

słownictwo  opisujące  scenerię  i  tło 

 

słownictwo  dynamizujące  

wypowiedź 

 

- wyrazy  opisujące  miejsce  i  relacje  

przestrzenne, np. na wprost, obok, w  

pobliżu, niedaleko 

- słownictwo  opisujące  postać, 

przede  wszystkim  wygląd  

zewnętrzny 

- przewaga  rzeczowników  i  

przymiotników 

 

- wyrazy  opisujące  relacje  czasowe, 

np. nagle, znienacka, w  pewnej  

chwili 

- przewaga  czasowników 

 

Opis  sytuacji  zazwyczaj  ma  następującą  kompozycję: 

wprowadzenie  przedstawienie  zdarzenia  głównego → przedstawienie  

okoliczności  zdarzeń  towarzyszących  głównemu  wydarzeniu → zakończenie 

 

Aby  opisać  sytuację  należy: 

1) Dokładnie  ją  sobie  wyobrazić  lub  przypomnieć, pamiętając  o  tym, że  

autor  opisu  występuje  w  roli  obserwatora  zdarzenia. 

2) Ustalić, na  które  elementy  chce  się  szczególnie  zwrócić  uwagę. 

3) Przemyśleć, które  elementy  scenerii  są  ważne  i  mają  wpływ  na  sytuację. 

4) Zgromadzić  odpowiednie  słownictwo. 

5) Zaplanować  kompozycję  pracy. 

 

3. Przeczytaj  przykładowe  fragmenty  opisu  sytuacji. 

 

Strzeliło  parę  setek  czekoladowych  bombek. Prawie  wszystkie  nosiły  znal  

"Dal", a  chociaż  ta  nazwa  większości  hobbitów  niewiele  mówiła, 

przyznawali, że  bombki  są  wspaniałe. W  ich  wnętrzu  znajdowały  się  

instrumenty  muzyczne, maleńkie, lecz  doskonale  wykończone  i  brzmiące  

pięknymi  tonami. Zaraz  też  w  jednym  kącie  altany  kilku  młodych  Tuków  
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i  Brandybucków, przekonanych, że  wujaszek  Bilbo  skończył  mowę, 

zorganizowało  błyskawicznie  orkiestrę  i  zagrało  wesołą  melodię. 

/ J.R.R. Tolkien  "Drużyna  pierścienia" / 

 

Tu  i  ówdzie  słychać  było  okrzyki  przekupniów  sprzedających  owoce, wino  

lub  wodę  pomieszaną  z  figowym  sokiem, oszustów  polecających  cudowne  

lekarstwa (...) Gdzieniegdzie  z  gwarem  rozmów  i  nawoływań  mieszały  się  

dźwięki  sistry, egipskiej  sambuki  lub  greckich  fletów. Gdzieniegdzie  chorzy, 

pobożni  lub  stroskani  nieśli  do  świątyń  ofiary. 

/ H. Sienkiewicz  "Quo  vadis"/ 

 

Kiedy  mama  i  wujek  dotarli  do  domu, dzieci  siedziały  już  przy  dużym  

stole, wystawionym  do  ogrodu. Dzidziuś, królujący  w  wyłożonym  poduszką  

krześle, zanurzał  obie  rączki  w  kompocie  i  mył  sobie  nimi  buzię  oraz  

szyjkę. Pozostała  czwórka  zgodnie  pałaszowała  pierogi  z  czereśniami  i  

śmietaną  i  nie  zwracała  na  malca  najmniejszej  uwagi. 

/ M. Musierowicz   "Małomówny  i  rodzina" / 

 

4. Ćwiczenie - zapisz  w  zeszycie ( nie  zapisuj  polecenia ) 

 

Przyporządkuj  poniższe  zdania  do  odpowiednich  grup. Na  następnej  

lekcji  podam  poprawne  odpowiedzi, żebyś  mógł  sprawdzić, czy  

poprawnie  wykonałeś  zadanie :) 

 

- Opis  miejsca: 

 

- Opis  sytuacji: 

 

- Opis  przeżyć 

Po  chwili  rozpętała  się  burza. 

 Na  biurku  leżały  niedbale  porozrzucane  książki  i  zeszyty  

 Przeszedł  mnie  dreszcz  

 Spaliłbym  się  ze  wstydu.  

 Pokój  był  duży  i  słoneczny.  

 Nieoczekiwanie  wybuchł  groźny  pożar.  

 Miasto  wyglądało, jakby  zapadło  w  głęboki  sen.  

 Nagle  stanął  w  drzwiach  ktoś  nieznajomy. 



4 
 

Wzruszył  się  do  głębi  serca. 

Plaża  była  szeroka  i  piaszczysta. 

Uderzyła  się  w  głowę  i  zemdlała. 

Strach  chwycił  ją  za  gardło. 

 

 

 

 

 

  

 


