
4 maja 2020r. 

5maja 2020r. 

Temat 31, 32: Jak opisać sytuację? 

Moi Drodzy! 

Na początek prawidłowe odpowiedzi do zadania z poprzedniej lekcji: 

Nazwij rodzaje wybranych z tekstów imiesłowów i zapisz je w zeszycie.  

a/ zrobiony   - imiesłów przymiotnikowy bierny                                                                                               

b/ wyryte -  imiesłów przymiotnikowy bierny                                                                                                                                                     

c/ zarezerwowany  -  imiesłów przymiotnikowy bierny                                                                                               

d/ pochodzącymi  - imiesłów przymiotnikowy czynny                                                                                                                                                                                             

e/ przejęta   -   imiesłów przymiotnikowy bierny                                                                                               

f/ zwołanej - imiesłów przymiotnikowy bierny                                                                                                                 

1. Zapoznaj się z poniższymi informacjami, przepisz je do zeszytu (lub wydrukuj 

i wklej): 

 

Opis  sytuacji to forma pośrednia między opisem a opowiadaniem, przedstawia relację 

z jakiegoś wydarzenia. Wyróżnić w nim można: 

a/  elementy statyczne (opis scenerii: miejsc, relacji przestrzennych,  słownictwo 

opisujące wygląd postaci) 

b/ elementy dynamiczne: opis zdarzenia (to, co się działo), słownictwo opisujące 

relacje czasowe np. nagle, znienacka, wtem, naraz, raptem, nieoczekiwanie, w jednej 

chwili, wówczas, jednocześnie, w tej samej chwili; w elementach dynamicznych 

przeważają czasowniki np. ruszył, podszedł, wstał itp… 

Opis sytuacji składa się z trzech części: 

  

1. We wstępie: 

a/ przytocz okoliczności zdarzenia 

-wskaż miejsce, czas, 



-wymień uczestników, podaj przyczyny. 

     2. W rozwinięciu: 

a/ opisz miejsce zdarzenia, 

b/ opisz wygląd postaci. 

c/ zaprezentuj zdarzenie tak, jakbyś był jego naocznym świadkiem; 

d/ zrelacjonuj wydarzenie główne; 

e/ zapisz informacje o wydarzeniach towarzyszących; 

f/ zdynamizuj narrację poprzez użycie czasowników nazywających ruch, 

wskazujących na działanie oraz wyrazów typu: nagle, wtem, znienacka, 

nieoczekiwanie, w pewnym momencie, niespodziewanie, raptem; 

g/ stosuj krótkie zdania, równoważniki zdań, zdania wykrzyknikowe, wyrazy 

dźwiękonaśladowcze; 

3.W zakończeniu: 

a/ wskaż skutki zdarzenia; 

b/ zapisz refleksje na temat zaistniałej sytuacji. 

2. Przykład opisu sytuacji: 

 

      Przed tobą opis sytuacji pt. Powrót z wycieczki. Jego autor zajął się dokładnie 

jedną sytuacją: autokar podjeżdża, pasażerowie wysiadają, witają się z oczekującymi 

ich bliskimi i rozchodzą się. Nie ma tu mowy o programie wycieczki ani o tym, co się 

na niej zdarzyło, bo to byłoby już opowiadanie. O pogodzie świadczy jedynie 

opalenizna uczestników, o trasie - traperki na ich nogach, a o przebiegu imprezy - 

humory i miny powracających. Autor przyjrzał się dokładnie autokarowi, bagażom, 

strojom i zachowaniu obserwowanych uczniów. 

 

 



Powrót z wycieczki 

 

      W grupie rodziców oczekujących przed szkolną bramą widać jakieś poruszenie. 

Do parkingu zbliża się powoli duży autokar ozdobiony reklamą Biura Podróży "Szlak" 

i wizerunkiem jakiegoś zadowolonego turysty rozłożonego na kolorowym leżaku. 

Jeszcze chwila i silnik milknie. Otwierają się pneumatyczne drzwi, wysiada jedna 

z opiekunek ubrana w granatowy dres. Uśmiecha się do oczekujących, a w ślad za nią 

wysypują się z piskiem i wrzaskiem uczniowie w różnobarwnych dresach, polarach 

i flanelowych koszulach w kratkę. Na końcu wychodzą pozostałe wychowawczynie 

i siwowłosy kierowca z kluczem do otwierania bagażników w ręku. 

      Uczniowie, którzy zdążyli już uściskać rodziców, rzucają się teraz z powrotem 

do autokaru. Pod unoszonymi właśnie klapami kufrów zaczyna się tłok 

i przepychanka. Ktoś nawet przewraca się. Okrzyki wychowawczyń powoli 

uśmierzają ten zamęt. Z bagażników stopniowo znikają różnobarwne mniej i bardziej 

wypchane plecaki. Kierowca co chwila wynosi z autokaru różne zapomniane 

drobiazgi.  

      Niektórzy rodzice gromadzą się koło nauczycielek, aby zapytać o zachowanie 

swoich dzieci. Inni zaczynają się żegnać. Przybrudzeni, zmęczeni, ale opaleni 

i uśmiechnięci uczniowie z okrzykami "cześć" i "do widzenia" oddalają się 

osiedlowymi alejkami lub wsiadają do samochodów. Wreszcie znika ostatnia postać 

w zabłoconych traperkach i kraciastej koszuli. 

      Panie żegnają się z kierowcą, podpisują jakieś dokumenty. Potem wsiadają 

do oczekującego z boku czerwonego samochodu, autokar rusza i po chwili znika 

za domami. Nad gwarnym przed chwilą placykiem zapada cisza. 

 

Zachęcam również do przeczytania opisu sytuacji zamieszczonego w podręczniku 

na stronie 290. 

 

 

3. W celu sprawdzenia swoich wiadomości spróbujcie wykonać test online: 

 

https://gwo.pl/strony/2093/seo_link:szkola-pisania-opis-sytuacji-test 

 



4. Spróbuj samodzielnie zredagować opis sytuacji: „Poranek w moim domu” lub „Zdalne 

lekcje w moim domu”. 

 

SWÓJ TEKST PRZEŚLIJ DO 7 MAJA 2020 R. DROGĄ ELEKTRONICZNĄ NA 

ADRES: 

tatianawitoslawskapernal@gmail.com 


