
Klasa I TG1TF1 – 8 maja  
Temat 1.: Test z lektury. 
 
Od dziś 8 maja ( godzina 10.00)  do 10 maja ( do godziny 10.00)  będzie aktywny link do 
testu ze znajomości „Odprawy posłów greckich”. Tylko jedna odpowiedź w każdym pytaniu 
jest prawidłowa. Nie można wrócić do raz udzielonej odpowiedzi. Zastanów się nad każdym 
pytaniem, bo kiedy zaznaczysz odpowiedź od razu przejdziesz do następnego pytania. Na 
rozwiązanie testu masz 30 minut. Powodzenia! 
 
https://www.testportal.pl/test.html?t=CAfAxCw8gyeT 
 
 
 
 
Temat 2.: Streszczenie. Czym różni się od parafrazy.  
 
 
 
Nie musisz wykonywać żadnej pracy domowej. Zapoznaj się z notatką poniżej. Zapisz w 
zeszycie definicję streszczenia i parafrazy.  
 
I. Streszczenie to krótka wypowiedź powstała na bazie innego tekstu w wyniku 

zastosowania metody skrótu, parafrazy czy uogólnienia zawierająca najważniejsze 

informacje, elementy treści lub problemy pochodzące z przekształcanego tekstu. 

 
Dlaczego streszczanie jest skomplikowane? 

 
Streszczanie nie należy do najłatwiejszych umiejętności. Umiejętność pisania tekstów 

reprezentujących ten gatunek wymaga zatem intensywnego ćwiczenia. 

Streszczanie należy do grupy umiejętności złożonych, a zatem jest procesem 

wieloetapowym, przy czym można każdemu etapowi można przyporządkować rezultat 

cząstkowy (por. Schemat 1). Stopień realizacji jednej składowej bezpośrednio wpływa na 

realizację kolejnego etapu, dlatego efekt końcowy jest uzależniony od przebiegu całego 

procesu. 
 

Pierwszym krokiem w tworzeniu streszczenia jest wnikliwe zapoznanie się z tekstem 

bazowym – streszczanym. Uważne czytanie i rozumowanie skutkuje poprawnym 

rozpoznaniem tzw. struktury tematyczno-rematycznej tekstu. Umiejętność wyodrębniania 

tematu i rematu ułatwia także tworzenie logicznych, spójnych i zrozumiałych wypowiedzi o 

czytanym tekście. 
 

Temat zawiera informację wstępną, już znaną odbiorcy; jest to „składnik konstytuujący 

semantyczną (komunikatywną) strukturę zdania, zwaną strukturą tematyczno-rematyczną, 

określany zazwyczaj jako przedmiot, o którym się w zdaniu mówi, którego zdanie dotyczy 

https://www.testportal.pl/test.html?t=CAfAxCw8gyeT


lub ogólniej to, o czym się w zdaniu mówi”. Remat zaś to informacja prymarna, właściwa, w 

danym momencie najważniejsza. Remat, reprezentowany przez najważniejszy wyraz w 

wypowiedzi, jest „określany na ogół jako to, co się w zdaniu mówi o wyróżnionym 

przedmiocie, czyli jako treść charakteryzująca ów przedmiot”. 
 

Na kolejny etap streszczania składają się operacje: porządkowania, selekcjonowania i 

nadawania rangi informacjom lub elementom fabuły. Te działania mogą służyć z kolei 

stworzeniu planu tekstu bazowego, będącego dobrym fundamentem do tworzenia własnego 

tekstu. Niezależnie od tego, czy zdecydujemy się na zapis planu tekstu, kolejne stadium 

stanowi redakcja streszczenia.



Jeszcze trochę o cechach streszczenia 
 
Dobrze przygotowane (zgodnie z powyższym schematem) streszczenie powinno mieć pewne 

stałe cechy. Należy sprawić, by streszczenie było: 

• wierne treści, zgodne z tematem tekstu bazowego;  
• odznaczające się poprawnością językową, stylistyczną i ortograficzno-interpunkcyjną  
• rzeczowe, konkretne – przekazujące najważniejsze informacje;  
• zwięzłe – bez powtórzeń treściowych; 

 
• krótkie – nie powinno przekraczać wskazanej długości tekstu wyrażonej np. 

liczbą słów; standardowa długość to 10% streszczanego tekstu; 
 

• logiczne, o uporządkowanej strukturze;  
• oddające kompozycję tekstu i relacje między elementami treści;  
• obiektywne – pozbawione własnych ocen i komentarzy;  
• napisane prostym i precyzyjnym językiem. 
 
 
 

Na co zwracać uwagę? Czego unikać? Siedem najczęstszych błędów 
 

1. Długość tekstu 
 
Streszczenie jest formą, która zazwyczaj ma określoną długość wyrażoną liczbą słów. 

Złamanie kryterium długości może zaszkodzić nawet bardzo dobremu treściowo, logicznie i 

językowo tekstowi. 

 
2. Niezgodność z tekstem bazowym 
 
Rolą streszczenia jest dostarczenie czytelnikowi w możliwie skondensowanej formie 

prawdziwych i kompletnych informacji o zawartości tekstu bazowego. Jeśli streszczenie 

odbiega w planie treści od tekstu, obfituje w informacje spoza rzeczywistości 

wewnątrztekstowej, musi zostać uznane 
 
za wadliwe. 
 
 
 

3. Niewłaściwe rozpoznanie składników i wadliwa rekonstrukcja relacji 
zachodzących między nimi 

 
Skutkiem wymienionych wyżej błędów w streszczeniach pojawiają się informacje ogólne i 

szczegółowe, przy czym pomiędzy ogólnikowością i szczegółowością zazwyczaj stawiany 

jest znak równości. Autor nie selekcjonuje przeczytanego materiału i nie docieka, które z 

elementów powinny być w streszczeniu umieszczone, które zaś wyeliminowane. 
 



4. Brak logiki 
 
Zazwyczaj wynika z niezrozumienia istoty, tematu lub zachwiania relacji między 
elementami tekstu. 
 
5. Pominięcie istotnych informacji 
 
Ważną cechą streszczenia jest jego rzeczowość i komplementarność w stosunku do 

streszczanego tekstu. Jeśli w tekście zamieszczono stanowisko autora w odniesieniu do 

jakiegoś zjawiska, nie sposób tego stanowiska pominąć. 
 
6. Umieszczanie własnych ocen lub komentarzy 
 
7. Mylenie formy streszczenia z konspektem 
 
W streszczaniu należy zwracać baczną uwagę na hierarchizowanie informacji. Jeśli dokonamy 

linearnej prezentacji tekstu, będziemy twórcami konspektu, nie zaś streszcz



W ramach powtórzenia możesz obejrzeć poniższy film na kanale youtube: 
https://www.youtube.com/watch?v=RWqdWVAZSLY 
 
 

II. Parafraza jest to środek stylistyczny polegający na dość swobodnym przerobieniu 

tekstu literackiego przez innego autora. Przeróbka ta zazwyczaj modyfikuje lub rozwija 

treść tekstu oryginalnego, przy czym jego główny sens zostaje zachowany. Twórca 

parafrazy dąży do przekształcenia motywów pochodzących z pierwowzoru, przy 

podtrzymaniu licznych podobieństw, które jednoznacznie wskazują na źródło 

modyfikacji. 

 
Zapoznaj się z informacjami, zawartymi w podręczniku na stronach 108-111.

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


 
 
 

 


