
                                 Polski

1. Przeczytaj szybko pierwsze zdanie tekstu.
a.  Kto napisał ten tekst?
b.  Po co?
c.  Czy zamieszczenie takiego tekstu na Facebooku 
to dobry pomysł?

2. Odpowiedz na pytania.
a. Gdzie miało miejsce to zdarzenie?
b. Ile osób brało w nim udział?
c. Kto wymagał pomocy medycznej i dlaczego? 

3. Dlaczego autorka posta nazywa 
dziewczynę, która ugryzła jej mamę, 
„żarłoczną małolatą”? 

Ktoś, kto jest żarłoczny, ……………………………………

……………………………………………………………………… 

Małolata to inaczej ………………………………………….

………………………………………………………………………

4. Przeczytaj krótką notatkę prasową z opisem tego zdarzenia. 

W sobotę 4 listopada doszło do awantury na przystanku tramwajowym przy skrzyżowaniu al. 
Politechniki i ul. Obywatelskiej. Na tramwaj linii numer 15 czekała około 17-letnia dziewczyna i 
dwójka jej młodszych znajomych. Cała trójka zachowywała się głośno i bardzo przeklinała podczas 
rozmowy. Jedna z kobiet, która stała z malutkim dzieckiem w wózku, postanowiła zwrócić im 
uwagę.
– Kobieta zwróciła uwagę grupce nieletnich osób i poprosiła o uspokojenie się – mówi asp. sztab. 
Radosław Gwis z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi. – Z relacji poszkodowanej kobiety 
wynika, że spotkała się z agresją z ich strony i wywiązała się szamotanina z około 17-letnią 
dziewczyną. Gdy nadjechał tramwaj, nastolatka miała ugryźć kobietę w dłoń, po 
czym cała trójka uciekła – relacjonuje Radosław Gwis. 
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Przed przeczytaniem tekstu z pkt. 4 mocniejsi uczniowie powinni sami spróbować zrelacjonować wydarzenie. Słabszym na pewno ułatwi sprawę wcześniejsze przeczytanie relacji. 

http://www.fakt.pl


5. Posty, które pojawiają się na Facebooku, nie zawsze są napisane starannie.    
Czasami jest w nich sporo błędów i trudno je za pierwszym razem  
zrozumieć. Post, który przeczytałeś, również wymaga poprawek. 

a. Popraw błędy interpunkcyjne w całym tekście. 

Szukamy  żarłocznej małolaty,  która dzisiaj około godziny  13 na przystanku tramwaju 

nr 15 politechniki/ obywatelska zaatakowała moją  mamę i malutkiego braciszka. 

Dziewczyna używała przemocy  wobec swojego, prawdopodobnie, młodszego 

rodzeństwa, moja mama postanowiła interweniować  więc dziewczyna najpierw pchnela 

na tory  tramwajowe wózek z moim rocznym braciszkiem po czym  ugryzla (!) Moją 

mamę w kciuk na tyle mocno, że skończyło się to pogotowiem i sześcioma szwami. 

Dziewczyna mogła  mieć 17-20 lat była ubrana w ciemną kurtkę, jeansy  i.stare buty. 

Mogła mieć ok. 170cm  wzrostu, ciemne włosy  związane w  kitke. Na nosie miała 

okulary, których rączki były  posklejane taśmą klejąca. Była z ok. 12 letnim chłopakiem 

ubranym w brązową kurtkę z ekoskory. Wyglądali na zaniedbanych. 

Jeżeli ktoś wie kim może być dziewczyna lub widział zdarzenie zapraszam na priv.

Ps : sprawa od razu została zgłoszona na policję a zdarzenie miało miejsce w łodzi.

nie było mnie osobiście przy  tym zdarzeniu  więc wszelkie nieścisłości wynikają właśnie 

z faktu iż zdarzenie opowiadała mi zdenerwowana mama.

b. Wybierz dowolny fragment tekstu i popraw go. Zapisz nową wersję 
poniżej. 

…………………………………..…………………………………………..………………………..………………………..

………………………..………………………..………….……..…………………………………..………………………..

………………………..…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………….
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Jest ich mnóstwo, więc może to zająć dłuższą chwilę.

Nie narzucajcie uczniom fragmentu - dzięki samodzielnej decyzji automatycznie dopasowują trudność zadania do swojego poziomu. 


