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1. Temat: Jak trafnie przekazać informację? 

Nowa wiadomość: 

Wypowiedzi innych osób lub własne możemy przytaczać na dwa różne sposoby: za pomocą mowy 
niezależnej oraz mowy zależnej. 
 
Mowa niezależna to dosłowne przytoczenie przez narratora cudzych lub własnych słów. Taka 
konstrukcja składa się z dwóch części: 
• sformułowania informującego o przytoczeniu cudzej wypowiedzi (może znajdować się przed 
cytatem lub po nim); 
• dosłownego przytoczenia cudzej lub własnej wypowiedzi, np. 
Wyraźnie zmęczona Ania przystanęła i zapytała: 
– Długo jeszcze będziemy się przedzierać przez te zaspy? 
– Nie martw się, tuż za przełęczą jest schronisko – odpowiedział Wojtek. 
Uwaga! Wypowiedzenia (bohaterów), które są wprowadzane w mowie niezależnej, najczęściej 
zapisujemy w formie dialogu (są one wówczas wyodrębnione myślnikami) lub ujmujemy je  
w cudzysłów. 
 
Mowa zależna polega na niedosłownym przytoczeniu przez narratora cudzej lub własnej wypowiedzi 
za pomocą zdania podrzędnego. W skład takiej konstrukcji wchodzą: 
• zdanie główne, w którym występuje czasownik nazywający czynność mówienia, np. powiedziała, 
rzekł, zapytałem; 
• zdanie podrzędne, w którym przytoczenie cudzych lub własnych słów zaczyna się najczęściej od 
spójników: że, żeby, czy, np. Wyraźnie zmęczona Ania przystanęła i zapytała, czy długo jeszcze będą 
przedzierać się przez te zaspy. Wojtek odpowiedział, żeby się nie martwiła, bo tuż za przełęczą  jest 
schronisko. 
 
Polecenia: 

1.Zapisz temat w zeszycie. 

2.Zapoznaj się z informacjami i przepisz je do zeszytu. 

 

2. Temat: jak chronić własność intelektualną? 

Nowa wiadomość 
Cytat to dosłowne przytoczenie w wypowiedzi krótkiego fragmentu tekstu innego autora. Używa się 
go w różnych celach, np. aby potwierdzić własne zdanie, podjąć z kimś polemikę lub wyjaśnić jakieś 
zagadnienie. Należy pamiętać, że cytatami mogą być też reprodukcje dzieł sztuki, ilustracje lub 
zdjęcia umieszczane np. w pracy pisemnej czy prezentacji multimedialnej. 
Wszelkie utwory (w tym ich fragmenty) stanowią własność intelektualną i są chronione przez przepisy 
prawa autorskiego. Dlatego należy zawsze podawać informację o pochodzeniu wykorzystanego 
cytatu (przynajmniej imię i nazwisko autora). Oprócz tego trzeba zadbać o pełną zgodność cytatu z 
oryginałem – nie wolno przekształcać tego tekstu ani włączać go do własnej wypowiedzi bez 
zasygnalizowania, że to cudze słowa. Ten sam zakaz dotyczy zasobów graficznych, których nie można 
przerabiać, chyba że autor wyrazi na to zgodę. 
Uwaga! Wykorzystanie cudzych słów lub zdjęć jako własnych to plagiat i jest niezgodne z prawem. 

Zasady cytowania cudzych tekstów: 
• zawsze podajemy autora cytowanych słów, np. Mogę się w tym miejscu powołać na słowa Williama 
Szekspira: „Być albo nie być – oto jest pytanie”; 
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• przytaczany fragment należy ująć w cudzysłów i – jeśli jest to pełne zdanie – poprzedzić go 
dwukropkiem, np. Zdaniem Wisławy Szymborskiej: „Tyle wiemy o sobie, ile nas sprawdzono”; 
• jeśli cytujemy tylko część zdania, opuszczone słowa trzeba zastąpić wielokropkiem w nawiasie 
kwadratowym, np. Bolesław Prus stwierdził kiedyś: „Bywają wielkie zbrodnie na świecie, ale [...] 
największą 
jest zabić miłość”; 
• fragment wiersza złożony z więcej niż trzech wersów zapisujemy od nowej linii z zachowaniem 
oryginalnej pisowni i interpunkcji, np. 
„Jakiż to chłopiec piękny i młody? 
Jaka to obok dziewica? 
Brzegami sinej Świtezi wody 
Idą przy świetle księżyca” 
(A. Mickiewicz, Świtezianka) 
• fragment wiersza krótszy niż trzy wersy zapisujemy w ciągu, a przejście do następnego wersu 
oznaczamy ukośnikiem, np. „Brzegami sinej Świtezi wody / Idą przy świetle księżyca” (A. Mickiewicz, 
Świtezianka). 
 
Zwroty pomocne przy wprowadzaniu cytatów: 
jak stwierdził autor...; świadczą o tym słowa...; celnie wyraziła to...; zgadzam się z..., który zauważył, 
że...; przekonuje mnie wypowiedź...; rację ma...; ten problem najlepiej ilustrują słowa...; aby poprzeć 
moje zdanie, zacytuję słowa...; trafnie ujęła to...; dowodzi tego następujący cytat...; w tym miejscu 
warto przywołać wypowiedź...; pisał o tym także. 
 
Jak powoływać się na źródła? 
Kiedy podajemy informację z jakiegoś źródła albo przytaczamy cytat z książki lub artykułu, 
powinniśmy to zaznaczyć w tekście. Można to zrobić w formie przypisu na dole strony lub na końcu 
pracy. W przypisie należy podać imię i nazwisko autora, tytuł cytowanej pozycji, miejsce i datę 
wydania, numer strony lub adres strony internetowej wraz z datą dostępu. 
 
Przykładowe przypisy bibliograficzne odsyłające do: 
• książki: Philip Line, Wikingowie, przełożyła Katarzyna Skawran, Warszawa 2016, s. 21; 
• artykułu: Agnieszka Sijka, Kuźnie elit, „Wprost” 2009, nr 1–2, s. 42–45; 
• strony internetowej: Hasło „pragmatyzm”, http://sjp.pwn.pl/szukaj/pragmatyzm.html [dostęp: 
09.04.2017]. 

 
Polecenia:  

1. Zapisz temat w zeszycie. 
2. Zapoznaj się z wiadomościami , jeśli możesz wklej do zeszytu. 
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3., 4. Temat: Wyobraź sobie, ile wiesz, zmierz się z prawdą o tym, ile potrafisz – powtórzenie 
wiadomości z rozdziału 5 „WYOBRAŹNIA” 
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Polecenia: 

1. Zapisz temat w zeszycie 

2. Jeśli możesz wklej kartki do zeszytu. 

3. Przypomnij sobie, o czym była mowa w rozdziale 5 „Wyobraźni”. 
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5. Temat: Sprawdź wiedzę i umiejętności. 
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Polecenia: 

1. Zapisz temat w zeszycie. 

2. Przeczytaj uważnie tekst „Rozważania o niebieskich migdałach”. 

3. Spróbuj odpowiedzieć na pytania do tekstu. 


