
Klasa III c 
Zawód: kierowca mechanik 

Przedmiot: język polski 
 

04.05.2020 r. (poniedziałek) 
07.05.2020 r. (czwartek) 
 
Temat: Ćwiczenia językowe – czytanie ze zrozumieniem tekstów publicystycznych. 
 
- doskonalenie umiejętności czytania ze zrozumieniem 
 
Proszę przeczytad wybrany tekst publicystyczny według poniższego schematu. 
 

Jak czytać ze zrozumieniem? Jak czytać, by rozumieć? 

Aby przeczytać tekst z pełnym zrozumieniem trzeba uzmysłowić sobie, że czytanie ze 

zrozumieniem składa się tak naprawdę z trzech podstawowych etapów: wstępne rozpoznanie 

całości, czytanie właściwe, synteza zdobytej wiedzy 

Krok I – przed czytaniem, aby zrozumieć 

a) O czym jest ten tekst? 

Przejrzyj tekst zwracając uwagę na: tytuł, podtytuł, motto, spis treści, nazwy rozdziałów, 

śródtytuły, fragmenty wyróżnione graficznie (wytłuszczone, powiększone, nagłówki, akapity.  

Przeczytaj ze zrozumieniem pierwszy i ostatni akapit, wstęp i zakończenie.  

Spróbuj odnaleźć kluczowe słowa dla tego tekstu. Kluczowe dla jego zrozumienia.  

Spróbuj określić główną myśl zawartą w tekście (tezę, temat).  

Spróbuj określić cel powstania tego tekstu (Po co autor go napisał? Co chciał dzięki niemu 

osiągnąć?). Nie daj się zwieść pozorom!  

Znajdź w słowniku (języka polskiego, wyrazów obcych) znaczenia pojęć, których znaczenia 

nie jesteś pewien lub nie rozumiesz.  

b) Co da Ci przeczytanie tego tekstu? (poza zrozumieniem) 

Na podstawie wstępnej analizy spróbuj wskazać szukane przez Ciebie odpowiedzi, które ten 

tekst zawiera. Innymi słowy wypisz sobie, jaką wiedzę ten tekst zawiera.  

Krok II – czytając ze zrozumieniem 

a) Użyj wyobraźni 

Wyobraź sobie to, co czytasz (postać, przedmiot, proces, zjawisko, zdarzenie).  



b) Dyskutuj z tekstem 

Pytaj o to, co czytasz, korzystaj ze skojarzeń, zastanów się nad czytanym tekstem, zajmij 

stanowisko, oceń go (to ważna część zrozumienia). Warto własne uwagi zapisywać na tekście 

(lub na kartce jeśli nie można inaczej).  

Zaznacz te fragmenty, których nie rozumiesz, by po przeczytaniu całego tekstu wrócisz do 

nich jeszcze raz.  

Krok III – po przeczytaniu, aby lepiej zrozumieć 

a) Sprawdź odpowiedzi 

Sprawdź czy czytając znalazłeś odpowiedzi na wszystkie pytania. Koniecznie zaznacz sobie 

na jakie pytania nie znalazłeś odpowiedzi (upewnij się, że niczego nie przeoczyłeś). Spróbuj 

odpowiedzieć dlaczego tak się stało?  

Najlepiej odłóż wszystkie notatki i mając przed sobą tylko listę pytań, udziel na nie 

odpowiedzi. (jeśli, na któreś nie potrafisz odpowiedzieć ponownie sięgnij do tekstu)  

 


