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Klasa  V - 22.04.20r. 

 

Temat: Poznajemy  różnice  między  tekstem  użytkowym  a  literackim. 

 

1. Przeczytaj. 

Kochani, chciałabym  żebyśmy  dziś  wspólnie  przyjrzeli  się  tekstom   

literackim  i  użytkowym. Dlaczego? Ponieważ  oba  rodzaje  tych  tekstów  

pojawią  się  na  Waszym  egzaminie. Ale  spokojnie - nie  będzie  to  nic  

strasznego. 

 

2. Zapisz 

Teksty  użytkowe - mają  zastosowanie  praktyczne  lub  informacyjne. Należą  

do  nich  między  innymi: instrukcja, ogłoszenie, zaproszenie, list  oficjalny, 

artykuł  prasowy... 

Teksty  literackie - mają  działać  na  wyobraźnię  i  uczucia  odbiorcy, należą  

do  nich  np. wiersz, opowiadanie, baśń, legenda. 

 

3. Przeczytaj. 

W jaki  sposób  spotkasz  się  z  nimi  na  egzaminie? 

Zawsze  ostatnim  zadaniem  jest  dłuższe  wypracowanie, którym  może  być  

opowiadanie  odwołujące  się  do  znajomości  lektury  obowiązkowej - wtedy  

Twój  tekst  będzie  tekstem  literackim. Oprócz  tego, pojawi  się  do  napisania  

także  krótsza  forma - najczęściej  jest  to  ogłoszenie  lub  zaproszenie - i  

wtedy  będziesz  miał  do  czynienia  z  tekstem  użytkowym. 

 

4. A  teraz  wspólnie  poćwiczymy :) 

 

Tekst I 

rzeka 

1. naturalny, większy  ciek  wodny  powstały  z  połączenia  potoków  lub  

wypływający  z  jeziora, źródła  lub  mokradła, płynący  stale  lub  okresowo, 

wpływający  do  morza, innej  rzeki  lub  jeziora; 

2. przenośnie - coś  poruszające  się  dużym  strumieniem. 

/ Internetowy  słownik  języka  polskiego / 

 Tekst II 

Julian  Tuwim  "Rzeczka" 
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Rzeczka 

Płynie, wije się rzeczka 

Jak błyszcząca wstążeczka, 

Tu się srebrzy, tam ginie, 

A tam znowu wypłynie. 

 

Woda w rzeczce przejrzysta, 

Zimna, bystra i czysta, 

Biegnąc mruczy i szumi, 

Ale kto ją zrozumie? 

 

Tylko kamień i ryba 

Znają mowę tę chyba, 

Ale one, jak wiecie, 

Znane milczki na świecie. 

Zapisz  w  zeszycie 

Oba  teksty  łączy  temat  rzeki. Jednakże  hasło  słownikowe  jest  tekstem  

użytkowym, natomiast  wiersz - literackim. Hasło  stosuje  słownictwo  

dosłowne  i  równoważniki  zdań. Składa  się  przede  wszystkim  z  informacji, 

dzięki  którym  definiuje  pojęcie  rzeki. Natomiast  wiersz  stosuje  słownictwo  

przenośne  i  zabiegi  poetyckie. Składa  się  przede  wszystkim  z  obrazów, 

dzięki  którym  oddziałuje  na  wyobraźnię, uczucia i skłania do namysłu. 


