
Temat: Ćwiczenia usprawniające percepcję wzrokową. 

 

Zadanie 1. 

Uzupełnij tekst brakującymi literami bądź głoskami. 

 

Siedziałem na starym, sk   ypiącym k   eśle w skromnie urządzonym gabinecie. Czekałem 

na kolejnego delik  enta. Mężczyzna przez telefon brzmiał na około trzydzieści pięć, 

maksymalnie czterdzieści lat. Nie zdradził wiele, zapowiedział się tylko i kazał czekać. 

Nie było to dla mnie nic nowego, wielu moich kl  entów wolało się pofatygować 

osobiście. Na ogół nie było to dla mnie problemem, ale akurat tamtego dnia pasowało mi 

to, jak rzadko. Mogłem p  ypilnować robotnika, zdrapującego z szyby drzwi 

prowadzących do mojego biura nazwisko Stasia.  

Staś Stachura, wsp  lnik, przyjaciel. To on wciągnął mnie do tego biznesu. To on miał 

doświadczenie i kontakty. Wiedział jak rozmawiać z lu  mi. Na początku tylko 

przypatrywałem się jego pracy, uczył mnie fachu. Ale wreszcie nadeszła chwila, w której 

uznał, że jestem gotowy. Poprowadziłem pier  szą sprawę. Potem drugą. Przy trzeciej 

oznajmił mi, że w niedalekiej p  yszłości wyjedzie do Paryża. I cholera, minął rok 

samotnego p  esiadywania w obskurnym gabinecie z wieszakiem w kącie, dwoma 

pustymi biurkami, uschłym kwiatkiem w doniczce, starą so  ą ustawioną gdzieś 

naprzeciw biurek i plakatem ze skąpo ubraną aktorką, a ja nadal liczyłem, że Staś zmieni 

zdanie i wróci.    

Źródło: https://lukaszmigura.com/opowiadania/kryminalne/opowiadanie-noir-cyberpunk-duchy-przeszlosci/ 

 

Zadanie 2. 

Odpowiedz na pytania do tekstu. 

1. Gdzie Staś wyjechał? 

a. do Wenecji; 

b. do Paryża; 

c. do Berlina. 

2. Jaki zawód wykonuje narrator? 

a. detektywa; 

b. barmana; 
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c. pracownika agencji turystycznej. 

3. Ile czasu minęło odkąd wyjechał Staś? 

a. trzy lata; 

b. pół roku; 

c. rok. 

 

Temat oraz wykonane zadania zapisz w zeszycie lub na kartce, zrób zdjęcie i wyślij na adres mailowy 

biologia.sps40@o2.pl.  

W razie jakichkolwiek problemów pisz na wskazany adres a ja postaram się pomóc.  

Jestem dla Was dostępna od 8:00 do 11:00 

 

Ankieta 

Proszę o odpowiedź na poniższe pytanie i odesłanie odpowiedzi na adres e-mail zamieszczony powyżej. 

 

Pytanie nr 1.   

Czy zadania wykonałeś/aś: 

A) Samodzielnie 

B) Z niewielką pomocą członków rodziny 

C) Z dużą pomocą członków rodziny 
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