
25.05.2020r.
Temat: Nie chcę dłużej milczeć – list otwarty.

Cele lekcji:
– poznasz cechy listu otwartego
– przygotujesz się do samodzielnego zredagowania tej formy wypowiedzi
– napiszesz list otwarty na wybrany temat

Przeczytajcie uważnie i korzystajcie przy pisaniu listu otwartego:
    List otwarty jest jedną z form wypowiedzi argumentacyjnej. Piszemy
go w ważnej, naszym zdaniem, sprawie. Mogą to być na przykład problemy
ochrony środowiska, obrony słabszych, szkoły, sprawy światopoglądowe, …
List kierujemy do osoby lub grupy osób (rówieśników, różnych organizacji,
…) , do których chcemy zaapelować i które mają wpływ na daną sprawę. 

 List  otwarty  zaczynamy tak  jak  list  prywatny:  miejscowość,  data  i
nagłówek,  czyli  powitalny  zwrot  grzecznościowy  do  adresata,  np.
Szanowny  Panie  Prezydencie,  Szanowny  Panie  Ministrze,  Szanowni
Państwo, Drodzy Zebrani, Koleżanki i Koledzy, Czcigodny Jubilacie.

  Potem  redagujemy  wstęp,  czyli  przedstawienie  tematu,  określenie
problemu, z którym zwracamy się do odbiorcy, np.
Pragnę zwrócić Pana/Pani/ Państwa/Waszą uwagę na …
Nikogo z pewnością nie dziwi …
Jak zapewne wiecie, …
Tematem, który budzi ostatnio szczególne emocje, jest …
Jest moim/naszym obowiązkiem zainteresować Pana/Panią/Państwa/Was 
itp.

     Następnie  przedstawiamy  uporządkowane  argumenty,  jak  przy
rozprawce.

    Pisząc list otwarty, możemy wprowadzać cytaty, tak jak w rozprawce, np.
Świadczą o tym słowa …
Dowodzi tego następujący cytat: ''…...................''.
Aby poprzeć moje zdanie, zacytuję słowa: ''….........................''.
Zgadzam się z ….., który twierdzi, że …..
Potwierdza to myśl: ''…............''.

        Na  podsumowanie  ponawiamy apel  o  podjęcie  działań:  Mam
nadzieję, że przekonałem Was..., Mam nadzieję, że udało mi się przekonać
Pana/Panią/Państwa …, Liczę, że zwrócicie Państwo uwagę na …, Oczekuję,



że przedstawiony tu problem …, Jest zatem konieczne podjęcie … itp.
 
     Wywieramy wpływ na odbiorcę różnymi środkami retorycznymi, np.

– wykrzyknienia: Jaki  wspaniały  pomysł!,  Jak  można  było  na  to
pozwolić!, itp.

– powtórzenia: Pamiętamy i pamiętać będziemy …, Nie ma i nigdy nie
będzie naszej zgody na …, itp.

– pytania retoryczne: Czy można o tym nie mówić?, Jak długo jeszcze
będzie trwała taka sytuacja?, Co zrobiono w tej sprawie?, itp.

– powtarzane zwroty do adresata, by podtrzymywać kontakt, np. Mam
dla Was, Koleżanki i Koledzy, …, powtórzone np. Panie Prezydencie,
… , Jeszcze raz, Szanowni Państwo, … , itp.

        Pożegnalne formuły grzecznościowe: Łączę wyrazy szacunku, Z
wyrazami szacunku, Z poważaniem, Z pozdrowieniami, Pozdrawiam Was i
liczę na Was, …. itp. 
 
             Nie zapominajcie o podpisie.

! List otwarty przeznaczony jest dla szerszego grona odbiorców, zatem jest
upubliczniany  w  prasie,  w  Internecie  czy  odczytywany  przed  szerszym
gremium. Chodzi o zainteresowanie problemem wielu ludzi.

Pora na tematy listu otwartego.  Wybieracie jeden, piszecie list  otwarty i
przesyłacie do mnie do poniedziałku 01 czerwca włącznie. Pamiętajcie o
odwołaniu  do wybranej lektury obowiązkowej. / Proszę dołączyć do listu
zadania z mowy zależnej i niezależnej.

Tematy do wyboru ( zależało mi na ich różnorodności ):
1. List  otwarty  do  Ministra  Ochrony  Środowiska  w  sprawie

bezwzględnego  zakazu  udziału  zwierząt  w  przedstawieniach
cyrkowych. (warto wcześniej trochę o tym poczytać)

2. List otwarty do Ministra Edukacji  Narodowej w sprawie odwołania
egzaminu ósmoklasisty. (tu może być bez odwołania do lektury, chyba
że będziecie mieli na to pomysł)

3. a) List  otwarty  do  posłanek  i  posłów  w  sprawie  przygotowania  i
przyjęcia ustawy o przeniesieniu lekcji religii ze szkół do  Kościołów.
LUB:
b)  List otwarty do posłanek i posłów w sprawie pozostawienia lekcji
religii  w  szkołach,  gdyby  Sejm  podjął  prace  nad  ustawą  o



przeniesieniu zajęć katechezy do Kościołów. 
4. List  otwarty  do  rówieśników  zwracający  uwagę  na  nasilającą  się

wśród młodzieży liczbę zachowań będących wyrazami nietolerancji.
5. List otwarty Ebenezera Scrooge'a do mieszkańców Londynu na temat

konieczności pomocy najbiedniejszym obywatelom miasta.

26.05.2020r.
Temat:  Zaproszenie  i  ogłoszenie  –  utrwalenie  krótkich  form
wypowiedzi.

Cele lekcji:
– przypomnisz sobie zasady pisania zaproszeń i ogłoszeń
– utrwalisz umiejętność ich redagowania

Przeczytaj:
W  arkuszach  egzaminacyjnych  często  pojawia  się  zadanie  wymagające
napisania  zaproszenia  lub  ogłoszenia.  Proszę  o  uważne  obejrzenie  trzech
filmików, a następnie napisanie zaproszenia i ogłoszenia według wskazówek
w nich zawartych; co do tematów zaproszenia i ogłoszenia, proszę również
skorzystać  z  przykładowych  sytuacji  omawianych  w  filmikach.  Proszę
zaproszenie i ogłoszenie przesłać do czwartku 28 maja włącznie.

https://www.youtube.com/watch?v=jTzeZm2qBRo 

https://www.youtube.com/watch?v=dSpYw4KY03E 

https://www.youtube.com/watch?v=KcouS6ywpK0

27.05.2020r.
28.05.2020r.
Temat: Powtórzenie treści gramatycznych – samosprawdzenie wiedzy i
umiejętności. 

Cele lekcji:
– wykonasz ćwiczenia utrwalające i samodzielnie sprawdzisz prawidłowość swoich odpowiedzi

Przygotowane dla Was lekcje: środowa i czwartkowa, to typ gramatycznych
zajęć  powtórzeniowych,  podczas  których  sami  będziecie  mogli  sprawdzić
swoje odpowiedzi. Życzę wysokiej skuteczności!

https://www.youtube.com/watch?v=jTzeZm2qBRo
https://www.youtube.com/watch?v=KcouS6ywpK0
https://www.youtube.com/watch?v=dSpYw4KY03E


https://epodreczniki.pl/a/przydawki-okoliczniki-i-dopelnienia-wzbogacaja-

wypowiedzenia/D1AP12t6M 
Zadania: 1,2,4,5,8

https://epodreczniki.pl/a/wsrod-rzeczownikow/DkhvXxKcA
1,3,4,5,8,9,10,11

 
https://epodreczniki.pl/a/imienne-orzeczenia-wychodza-z-cienia/D18lI1haW 
1,3,4,5

https://epodreczniki.pl/a/podmiot-i-orzeczenie---szybkie-przypomnienie/DMtbU33oQ 
2,3,5

https://epodreczniki.pl/a/bez-klopotu-rozpoznasz-typy-podmiotow/D1BoTGY42 
3,4,5,6

https://epodreczniki.pl/a/w-trybach-trybow/Dylrqm4n0 
1,2,3,4,5

https://epodreczniki.pl/a/nie-ma-niezastapionych-czyli-o-
zaimku/D13nDgAvQ
1,2,3,4,5  
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