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Klasa  VII - 09.06.20r. 

 

Temat: Jak  napisać  streszczenie? Ćwiczenia  stylistyczne. 

( temat  na  2  lekcje ) 

 

1. Przeczytaj. 

Kochani, na  dzisiejszych  lekcjach  utrwalimy  sobie  wiedzę  na  temat  streszczenia, 

przypomnimy  jak  poprawnie  je  napisać. 

 

Przypomnijmy  sobie - streszczenie  to  ustna  lub  pisemna  wypowiedź  polegająca  na  

przedstawieniu  własnymi  słowami  najważniejszych  informacji  z  jakiegoś  tekstu, 

wywiadu, filmu  itd. 

 

2. Zapisz  do  zeszytu: 

Podczas  pisania  streszczenia  należy: 

- pamiętać  o  wyborze  najważniejszych  informacji, 

- wyeliminować  dialogi, a  zawarte  w  nich  informacje ( jeśli  były  ważne )  przekazać  w  

zwięzłej  formie - nie  cytujemy, 

- unikać  opisów, 

- pominąć  zbędne  wyliczenia, szczegóły  itp., 

-pamiętać, by  nie  wprowadzać  własnych  ocen, 

- nie  oceniać  bohaterów  i  nie  komentować  ich  działań, 

- dbać  o  spójność  wypowiedzi. 

 

3. Przeczytaj. 

 W  przypadku  tekstu  popularnonaukowego  lub  publicystycznego ( np. fragmentu  

podręcznika  lub  artykułu  z  czasopisma )  streszczenie  należy  zacząć  od  określenia  

tematu, czyli  wskazania  sformułowanego  w  tekście  problemu  albo  jego  głównej  myśli. 

Następnie  przedstawia  się, co  na  wskazany  temat  napisano, a  więc  odtwarza  się  w  

skrócie  wywód  logiczny autora.  

 W  streszczeniu  należy  uwzględnić  zawarte  w  tekście  kluczowe  informacje. W  

tym  celu  przywołuje  się  fragmenty  tekstu  lub  - częściej - dokonuje  się  ich  

przekształcenia = parafrazy. 

 Parafraza - oznacza  przekształcenie  tekstu  polegające  na  wyrażeniu  go  własnymi  

słowami, ale  z  zachowaniem   sensu  wypowiedzi  oryginalnej.  W  odniesieniu  do  utworu  

literackiego  parafraza  oznacza  swobodną  przeróbkę  dzieła, która  rozwija  i  modyfikuje  

jego  treść, ale  z  zachowaniem  podobieństwa  do  oryginału. 

 

4. Ćwiczenia  w  skracaniu - wykonamy  je  wspólnie - przeczytaj  tekst. 
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Ćw.1  Do  każdego  z  wyróżnionych  kolorem  fragmentów  podaj  propozycję  

krótszych  sformułowań, którymi  można  zastąpić  zawartą  w  nich  treść.  

Zapisz  do  zeszytu. 

 

Każdy  z  nich  miał  własne  wyobrażenie  o  tym, jak  się  zarządzać  krajem. Po  przejęciu  

władzy  postanowili  wprowadzić  w  życie  swoje  idee. - Wyobrażenia  braci  na  temat  

rządzenia  i  wprowadzanie  własnych  idei. 

 

Starszy, ledwie  wjechał  do  kraju  brata, musiał  uznać, że  drogi  są  tam  lepiej  utrzymane, 

domostwa  okazalsze  i  bardziej  zadbane, a  ludzie  radośniejsi. Po  kilku  dniach  dostrzegł, 

że  również  świetnie  funkcjonują  administracja, sądownictwo  i  przemysł. - Dobrobyt  w  

królestwie  młodszego  brata. 

 

Starszemu  wydało  się  to  czymś  zupełnie  nadzwyczajnym  i  wspaniałym. Był  

niewątpliwie  pod  ogromnym  wrażeniem  dokonań  brata. Po  powrocie  do  swojego  

królestwa  długo  zastanawiał  się  nad  jego  sukcesem, ale  postanowił  niczego  nie  

zmieniać. - Podziw  dla  dokonań  młodszego  brata. Brak  wprowadzania  zmian  w  

królestwie  starszego  brata.  
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Ćw.2 O  czym  rozmawiali  bracia? Przekształć  ich  rozmowę  na  mowę  zależną, 

pozostawiając  tylko  najważniejsze  treści  wypowiedzi. 

Zapisz  do  zeszytu. 

Bracia  rozmawiali  o  sposobie  funkcjonowania  królestwa  młodszego  brata.  

 

5. Zapisz  do  zeszytu  przykładowe  streszczenie. 

 

Eric - Emmanuel  Schmitt  "Oskar  i  pani  Róża" 

 Utwór  przedstawia  historię  Oskara ( dziesięciolatka  umierającego  na  białaczkę )  i  

jego  przyjaźni  z  panią  Różą - wolontariuszką  w  szpitalu. Składa  się  z  listów  pisanych  

przez  chłopca  do  Pana  Boga. Ostatni  list  został  napisany  po  śmierci  chłopca  przez  

jego  przyjaciółkę. 

 Oskar  wie, że  umiera, ale  nikt  nie  chce  z  nim  o  tym  rozmawiać. Jedynie  pani  

Róża  jest  wobec  chłopca  szczera, a  jednocześnie  uczy  go  cieszyć  się  życiem. Za  jej  

radą  Oskar  pisze  listy, w  których  opowiada  Bogu  o  swoich  ostatnich  dniach. Róża  

proponuje  chłopcu  pewną  zabawę: ma  każdego  dnia  wyobrazić  sobie, że  przeżywa  

kolejne  10  lat. Dzięki  temu  Oskar  ma  szansę  doświadczyć  tego, co  przynoszą  wiek  

młodzieńczy, dorosłość  i  starość. Zakochany  w  koleżance  - Peggy  Blue - przeżywa  

swoje  pierwsze  perypetie  sercowe. 

 Oskar  ucieka  ze  szpitala, by  spędzić  Boże  Narodzenie  z  panią  Różą. W  tym  

czasie  godzi  się  z  rodzicami ( którym  miał  za  złe, że  nie  mają  odwagi  rozmawiać  z  

nim  o  jego  chorobie ), a  później  odbywa  szczerą  rozmowę  z  lekarzem. Peggy  Blue  

opuszcza  szpital  i  chłopiec  wie, że  już  nigdy  jej  nie  zobaczy. Jest  mu  ciężko, ale  

pewnego  ranka  budzi  się  i  zachwyca  pięknem  świata. Czuje, że  odwiedził  go  Bóg. 

Modli  się  o  takie  olśnienie  także  dla  rodziców  i  Peggy. Nazajutrz  umiera. 


