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Klasa  VIII - 15.04.20r. 

 

Temat: Teksty  nieliterackie - publicystyczne, naukowe   i  

popularnonaukowe. 

 

1. Przeczytaj. 

Kochani, witam  Was  po  świętach. Jak  już  wiecie, termin  Waszego  

egzaminu  został  przesunięty - prawdopodobnie  na  czerwiec, o  czym  

dowiemy  się  miesiąc, 3  tygodnie  wcześniej - jak  zapewnia  Ministerstwo...  

 

Zmienimy  sobie  więc  chwilowo  system  naszej  pracy  i  lekcje  powtórkowe  

będziemy  przeplatać  omawianiem  tematów  lekcji - zaplanowanych  przeze  

mnie  na  opracowanie  w  szkole  po  egzaminie. W  domu  jednak  pamiętajcie  

o  systematycznych  powtórkach!!!  

 

Proszę  też  odsyłać  mi  zadania, o  które  będę  Was  prosić , w  wyznaczonych  

terminach - jeśli  z  jakichś  powodów  nie  będzie  to  możliwe, proszę  mi  o  

tym  napisać  albo  poprosić  o  przekazanie  informacji  Waszego  

wychowawcę. Jest  to  ważne, gdyż  nieodesłane  zadania - bez  uzasadnienia - 

będą  wpływały  na  Wasze  oceny  z  przedmiotu  i  zachowania. 

 

2. Teksty  nieliterackie - przeczytaj: 

Cechy: 

- są  publikowane  w  prasie, radiu, telewizji, Internecie, 

- dotyczą  aktualnych  wydarzeń, 

- poruszają różnorodne  tematy - społeczne, polityczne, gospodarcze, sportowe, 

kulturalne, naukowe, 

- przekazują  informacje  i  kształtują  opinie  odbiorców - zawierają  komentarz, 

- należą  do  nich  m.in. artykuł, reportaż, recenzja, wywiad, felieton 

 

3. Cechy  tekstów  naukowych: 

- przekazują  specjalistyczną  wiedzę  z  różnych  dziedzin  nauki, 

- zawierają  liczne  terminy  naukowe  oraz  pojęcia  abstrakcyjne, 

- podają  informację  w  sposób  obiektywny, 

- wyróżniają  się  logiczną  i  bardzo  precyzyjną  kompozycją, 

- są  wzbogacone  cytatami  i  opatrzone  przypisami. 

 



2 
 

4. Cechy  tekstów  popularnonaukowych: 

- prezentują  tematy  związane  z  nauką  w  przystępny  sposób, 

- są  przeznaczone  dla  odbiorcy, który  nie  jest  specjalistą  w  danej  

dziedzinie, 

- są  napisane  przejrzystym  i  zrozumiałym  językiem, 

- zawierają  obrazowe  przykłady, porównania, słownictwo  potoczne, 

- oszczędnie  używają  terminów  naukowych. 

 

5. Zadanie  na  poniedziałek.  

Odpowiedz  na  pytania  do  poniższego  testu  i  prześlij  mi  odpowiedzi. Zrób  

to  podobnie, jak  w  przypadku  egzaminu  próbnego - numer  pytania  i  

odpowiedź. Odpowiedzi  możesz  przesłać  w  treści  wiadomości  na  librusie  

lub  na  moją  pocztę - w  takiej  formie, w  jakiej  będzie  Ci  najwygodniej. 

Zadanie  jest  na  ocenę.  

 

Przeczytaj  tekst  i  wykonaj  zadania: 

Adam  Siennica  "Gwiezdne  wojny: Przebudzenie  mocy" 

 J.J. Abramsowi  udaje  się  odtworzyć  atmosferę  z  Oryginalnej  Trylogii  

w  sposób  wręcz  idealny. Nie  ma  tutaj  nic  ugrzecznionego, czego  niektórzy  

spodziewali  się po  Disneyu. Klimat  jest  odrobinę  cięższy  niż  w  starych  

częściach, chyba  nawet  mocniejszy  niż  w  części  III. Są  sceny, w  których  

wszystko  zazębia  się  idealnie, gdy  dzieją  się  rzeczy  mroczniejsze  i  

poważniejsze, niż  moglibyśmy  oczekiwać. Zarazem  jest  tutaj  wiele  humoru  

utrzymanego  w  znakomitym  stylu. 

 Abramsowi  i  Kasdanowi  fantastycznie  wychodzi  tworzenie  nowych  

bohaterów. Prawie  wszystkie  nowe  postacie  są  znakomicie  rozpisane  i  

zagrane  z  sercem. Rey, Finn, Kylo  Ren, Poe  Dameron  i  oczywiście  BB - 8  

są  prawdziwi, wyraziści  i  momentalnie  wzbudzają  emocje. Największym  

rozczarowaniem  jest  Najwyższy  Wódz  Snoke, którego  gra  Andy  Serkis. Po  

tej  postaci  oczekiwać  należało  czegoś  wybitnego, ale  jest  przeciętnie  i  

słabo  pod  względem  technicznym. Animacja  Snoke'a  jest  jedynym  

niedopracowanym  efektem  specjalnym  i  razi  sztucznością. 

 Efekty  specjalne  w  całym  filmie  poza  tym  są  na  niesamowitym  

poziomie. Genialna  równowaga  pomiędzy  efektami  komputerowymi  a  

praktycznymi  daje  coś, czego  we  współczesnym  kinie  nie  ma. Coś, co  

ogląda  się  z  nieporównywalną  radością, podziwem  i  zaskoczeniem. To  

wszystko  staje  się  żywe, bardziej  wiarygodne  i  nieprawdopodobnie  
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namacalne. Można  uwierzyć  w  to  wszystko. Niektóre  ujęcia  to  mistrzostwo, 

a  wykorzystanie  prawdziwych  krajobrazów  jest  wzorcowe. 

 Jest  w  tym  wszystkim  jednak  fabularne  rozczarowanie. Tak  jakby  

Abrams  i  Kasdan  bali  się  zaryzykować, więc  wzięli  pewne  elementy  

"Nowej  nadziei"  i  zmieszali  je  z  kilkoma  nowymi.  

 Nie  zrozumcie  mnie  źle - "Gwiezdne  wojny: Przebudzenie  mocy"  to  

świetne  kino  z  fantastycznymi  postaciami  i  nieprawdopodobnymi  efektami  

specjalnymi. Klimat  "Gwiezdnych  wojen"  jest  tutaj  silny, frajda  wielka, a  

emocje  potężne, ale  jest  na  tym  wszystkim  skaza, której  nie  powinno  być. 

Mimo  tego  jest  to  godna  kontynuacja  warta  uwagi  i  głębszej  analizy  

każdego  elementu. 

 

1. Z  podanych  pytań  wybierz  te, na  które  odpowiedzi  zawarto  w  

podanych  akapitach  tekstu. Każdemu  akapitowi  przyporządkuj  jedno  

pytanie. ( 0 - 2 ) 

A. Jak  nowy  film  prezentuje  się  na  tle  poprzednich  części  "Gwiezdnych  

wojen"? 

B. Dlaczego  niektóre  role  aktorskie  są  niezadowalające? 

C. Jaką  ogólną  ocenę  wyraża  autor  recenzji? 

D. Jakie  wrażenie  robią  zastosowane  w  filmie  efekty  specjalne? 

E. Dlaczego  fabuła  filmu  skłania  do  krytycznej  opinii? 

 

Akapit Pytanie 

1.  

3.  

5.  

 

2. Oceń  prawdziwość  poniższych  stwierdzeń. ( 0 - 1 ) 

Zdaniem  autora  tekstu  jedną  z  zalet  nowej  części  "Gwiezdnych  

wojen"  jest  humor 

 

P F 

Autor  wysoko  ocenia efekty  specjalne  wykorzystane  w  animacji  

postaci  Snoke'a 

 

P F 

 

3. Na  podstawie  stwierdzeń  podanych  w  ramce  wymień  3  elementy, 

które  powinna  zawierać  recenzja  filmu. Nie  cytuj. ( 0 - 2 ) 
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1. "Gwiezdne  wojny: Przebudzenie  mocy"  to  film  w  reżyserii  J.J. Abramsa. 

 

2. Abrams  stworzył  wiele  doskonałych  scen  i  zadbał  o  efekty  specjalne. 

 

3. Mimo  pewnych  niedociągnięć  jest  to  film  wart  obejrzenia. 

 

Recenzja  filmu  powinna  zawierać  następujące  elementy: 

1........................................................................................................................ 

2....................................................................................................................... 

3....................................................................................................................... 

 

4. a) Dokończ  zdanie. Wybierz  właściwą  odpowiedź. ( 0 - 2 ) 

Stosunek  recenzenta  do  omawianego  filmu  jest: 

A. krytyczny B. obiektywny C. powściągliwy    D. entuzjastyczny 

 

b) Uzasadnij  swój  wybór 

 

 

5. Wyjaśnij, w  jaki  sposób autorzy  recenzji  starają  się  zachęcić  do  

obejrzenia  filmu  lub  przeczytania  książki ( 0 - 1 ) 

 

6. Określenia  niesamowite  i  genialne  użyte  w  odniesieniu  do  efektów  

specjalnych  wykorzystanych  w  omawianym  filmie, mają  charakter A/B  

i  oznaczają, że  twórcy  wykonali  swoją  pracę C/D ( 0 - 1 ) 

A. oceniający  C. na  najwyższym  poziomie 

B. neutralny   D. niezgodnie  z  oczekiwaniami 

 

7. Aby  zachować  sens  wypowiedzi: momentalnie  wzbudzają  emocje, 

przysłówek  momentalnie  można  poprawnie  zastąpić  wyrazem: ( 0 - 1 ) 

A. nagle B. chwilowo C. natychmiast D. niewątpliwie 

 

8. Oceń  prawdziwość  poniższych  stwierdzeń. ( 0 - 1 ) 

W  wypowiedzeniu: Prawie  wszystkie  nowe  postacie  są  

znakomicie  rozpisane  i  zagrane  z  sercem - wyrażenie  "z  sercem"  

pełni  funkcję  okolicznika  sposobu. 

 

P F 

W  zdaniu: Klimat  Gwiezdnych  wojen  jest  tutaj  silny - występuje  

orzeczenie  imienne. 

 

P F 
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