JĘZYK POLSKI – KLASA 7A
4 czerwca 2020 r.

Temat: Przeciwko wszystkim – przeciwko sobie…

Dzień dobry!
Jak już zauważyliście, w ostatnim czasie dużo miejsca poświęcamy analizowaniu tekstów
poświęconych walce człowieka z przeciwnościami losu. Proszę, abyście przeczytali kolejny fragment
utworu z tej serii – „Pamiętnik narkomanki”, a następnie wykonali polecenia.
1. Co wydarzyło się między 14. a 21. Urodzinami Baśki?
2. Dlaczego dziewczyna sięgnęła po narkotyki?
3. Jak rozumiesz słowa Baśki: „Ja niewiele tutaj mogę. Pozostał tylko bunt”. Przeciwko czemu
dziewczyna się zbuntowała i w jaki sposób?
4. Jaki skutek przyniósł jej bunt?
5. Co mówi o swoim nałogu? Dlaczego oszukuje rodziców?
6. Baśka ma pretensje do dorosłych, że byli głusi na jej sygnały. Jakie warunki powinny być
spełnione, by bliscy sobie ludzie mogli się porozumieć?
7. Na co liczyła Baśka, przyjmując pierwszy zastrzyk?
8. Czy narkotyki pomogły jej zrozumieć świat? Uzasadnij swoją odpowiedź podając przykłady
z tekstu.
9. Z jakimi konsekwencjami powinien liczyć się człowiek, który zaczyna zażywać narkotyki? W jaką
pułapkę wpadają ludzie uzależnieni?
10. O jakim wydarzeniu pisze dziewczyna w pamiętniku z 2 listopada? Jak czuła się
z niespodziewanym dla siebie uczuciem?
11. Jak Baśka widzi siebie? Jak się określa?
12. Czy środowisko, do którego wchodziła dziewczyna, było wobec niej uczciwe? Czy zależało mu
na dobru Baśki? Znajdź w pamiętniku cytaty na potwierdzenie odpowiedzi.
13. Dlaczego Baśka odrzuciła argumenty dorosłych, a uwierzyła Filipowi?
14. Jak Baśka ocenia swoje życie? Czy w narkotykach znalazła wartości, których szukała? Czy miała
prawdziwych przyjaciół?
15. Podaj przykłady sytuacji, w których bunt może przynieść korzyść oraz takich, w których
buntowanie się jest niszczące i nie przynosi pozytywnych efektów.
16. Zapisz kilka synonimów słowa buntować się i powiedz, jakie dodatkowe znaczenia zawiera
każdy z nich.
Odpowiedzi na pytania: 2., 7., 8., 9. proszę zapisać w zeszycie, zaś polecenie 15. i 16. należy wykonać
w WORDZIE i przesłać na mojego maila do 5 czerwca (godz. 15.00).

