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Klasa  VIII - 08.04.20r. 

 

Temat: Opowiadanie  twórcze - przypomnienie  przed  egzaminem. 

 

Kochani, to  jest  nasze  ostatnie  spotkanie  przed  świętami. Od  czwartku - 

09.04. - do  wtorku - 14.09. macie  przerwę  świąteczną. Do  nauki  wracamy  w  

środę - 15.04. 

 W  związku  z  tym  chciałabym  Wam  i  Waszym  rodzinom  złożyć  

najserdeczniejsze  życzenia  z okazji  Wielkanocy!!! Dużo  zdrowia, 

cierpliwości  i  radości, a  przede  wszystkim  tego, żebyśmy  wkrótce  mogli  

wyjść  swobodnie  z  domów, by  spotkać  się  z  bliskimi  i  przyjaciółmi :) 

Wesołych  Świąt :))) 

 
 

1. Odpowiedzi  do  testu  ze  składni. 

1. BD, 2. PP, 3a) - C, b) - Od  razu  ulice  są  pełne  ludzi. 4. B3, 5.A, 6.AD, 7- 

Tu  można  zobaczyć  obrządek, który  wywodzi  się  z  pradawnych  czasów, 8  

- Do  Kumasi  przyjechałem, nie  mając  żadnego  celu. 9. - Widziałem  gasnący  

zachwyt  na jego  twarzy, 10. - Powiedziałem, że  wszędzie  jest  tak  samo / 

Powiedziałem, że  ma  rację, bo  wszędzie  jest  tak  samo. 

  

2. Przeczytaj  informacje  na  temat opowiadania  twórczego. 

Schemat  opowiadania 
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- Wstęp: zawiązanie  akcji - określenie  czasu  i  miejsca  oraz  przedstawienie  

bohaterów; wprowadzenie  w  atmosferę  zdarzeń  ( przedstawienie  

okoliczności ) 

- Rozwinięcie: prezentowanie  przebiegu  zdarzeń  w  kolejności  

chronologicznej, z  zachowaniem  związku  przyczynowo - skutkowego. 

- Zakończenie: krótkie  i  wyraźne  podsumowanie  opowiadania. 

 

Uwaga: 

- na  egzaminie  opowiadanie  twórcze  będzie  zawsze  związane  z  treścią  

lektury  obowiązkowej, 

- w  swoim  opowiadaniu  umieścisz  bohaterów  lektury  np. w  nowej  sytuacji, 

zmienisz  bieg  wydarzeń. Pamiętaj  jednak, że  musisz  zachować  realia  

charakterystyczne  dla  utworu - nie  możesz  wyposażyć  bohaterów  w  

zachowania  dla  nich  nietypowe  lub  w  cechy, których  nie  posiadają  w  

książce. 

- w  swoim  wypracowaniu  musisz  wykorzystać  co  najmniej  6  spośród  10   

elementów  twórczych: czas  wydarzeń, miejsce, elementy  opisu, elementy  

charakterystyki  postaci, zwroty  akcji, punkt  kulminacyjny, puenta, monolog, 

dialog, retrospekcja. 

 

Przykładowe  tematy  opowiadań  twórczych: 

- dopisz  dalsze  losy  bohatera, 

- zmień  przebieg  wydarzeń, 

- zmień  zakończenie  utworu, 

- opowiedz  o  spotkaniu  bohaterów  różnych  utworów  literackich  w  

wymyślonych  okolicznościach. 

 

Jak  napisać  opowiadanie: 

- Przypomnij  sobie  treść  utworu, na  podstawie, którego  będziesz  pisać  

opowiadanie. Uporządkuj  wiedzę  na  temat  postaci, które  opiszesz - ich  

zachowania, wyglądu, charakteru... 

- Przygotuj  plan  pracy, dzięki  któremu  ustalisz, kiedy  wprowadzisz  zwroty  

akcji, jakie  wydarzenie  będzie  punktem  kulminacyjnym  w  Twoim  

opowiadaniu. 

- Pamiętaj  o  6  elementach  twórczych. 

- Konsekwentnie  prowadź  narrację - w  1  lub  3  osobie. 



3 
 

- Opisuj  wydarzenia  chronologicznie, aby  przywołać  wydarzenia  

wcześniejsze, zastosuj  retrospekcję. 

- Posługuj  się  jednym  czasem - unikaj  mieszania  czasu  przeszłego  z  

teraźniejszym. 

- Zachowuj  związek  przyczynowo - skutkowy  między  wydarzeniami - jedne  

muszą  wynikać  z  drugich. 

- Stosuj  dużo  czasowników - dynamizują  one  akcję. 

- Buduj  krótkie  zdania - jeżeli  chcesz  oddać  duże  tempo  wydarzeń. 

- Pamiętaj  o  poprawnym  wprowadzaniu  dialogu. 

- Zadbaj  o  wyraźne  zakończenie  opowiadania - sformułuj  puentę, zaprezentuj  

własną  ocenę  wydarzeń, przedstaw  refleksję. 

 

W  załączniku  przesyłam  Wam  zeskanowane  przykładowe  opowiadanie  

twórcze  i  słownictwo  pomocnicze. 

 


