
Jak zaplanowa ć
i skutecznie

i szybko
i łatwo zrealizować

swoj ą prac ę?

Korzystanie z informacji



temat wypracowania to:
Czy Romeo z dramatu Williama Szekspira 
„Romeo i Julia” jest bohaterem tragicznym?
Odpowied ź uzasadnij.

Przyjrzyj si ę sposobowi, w jaki Janek 
rozwi ązuje zadanie i zaproponuj pomoc

jak można ułatwić jego pracę?
jak sprawić, by przebiegała szybciej?
gdzie popełnia błędy i jak ich uniknąć?

Janek ma do napisania 
wypracowanie na język polski



Po powrocie ze szkoły Janek 
zabiera się do pracy

Siada do komputera i…

zależy mu na czasie, od razu zaczyna pisać
wyszukuje w serwisie Bryk.pl streszczenie dramatu
pisze pierwsze zdania wstępu
Romeo i Julia to dramat napisany przez W. Szekspira 
w 1597 roku. Jego bohaterowie uczestniczą w historii 
miłosnej dziejącej się w Anglii. Oboje pochodzą ze 
zwaśnionych rodzin, zakochują się w sobie.
pracę Janka przerywa telefon kolegi. Tego dnia nie 
siada już do pisania



Janek wraca do pracy:

otwiera Wikipedię, ma przed sobą książkę Szekspira
pisze kolejne akapity, streszcza książkę
po napisaniu 2 stron Janek przypomina sobie, 
że nauczyciel prosił o nie więcej niż 1 stronę wydruku
skraca tekst, dużym kłopotem jest przerobienie 
streszczenia na jeszcze krótsze
wreszcie pisze podsumowanie pracy. 
Zauważa jednak, że nie napisał niczego 
o „bohaterze tragicznym”…

Kolejnego dnia popołudniu…



Janek wraca do pracy:

szuka w Wikipedii hasła „bohater tragiczny” – okazuje 
się, że takiego nie ma. Sprawdza inne serwisy.
znajduje opis w Sciaga.pl, który przekleja do pracy:
Bohaterowie tragiczni są to postacie postawione w 
trudnej sytuacji, której nie można rozwiązać i dlatego 
najczęściej spotyka ich katastrofa.
kończy pracę, stwierdzając, że Romeo był bohaterem 
tragicznym
drukuje tekst i wkłada go do plecaka

Kolejnego dnia popołudniu…



gdzie i jakie popełnił błędy?
jak w przyszłości zaoszczędzić jego czas?
czy Janek o czymś zapomniał? O czym?

W grupach stw órzcie w krótkich punktach 
plan działa ń, który pom ógłby Jankowi 
w prawidłowym zrealizowaniu zadania.

Czy Janek dobrze 
wykonał swoją pracę?

Czy napisany przez Janka 
tekst b ędzie dobry?



1. Określ zadanie
Jakich informacji mi brakuje?

2. Pomyśl, jak b ędziesz szukał informacji
Z jakich źródeł skorzystam?

3. Dostań się do źródła informacji
Zajrzę tutaj…

4. Znajd ź wszystkie potrzebne informacje. 
Odrzuć te zbędne
O, tego szukam!

5. Uporz ądkuj zgromadzone materiały
Wskaż najważniejsze rzeczy i sporządź notatki. 
Twórczo wykorzystaj informacje
Gotowe!

6. Oceń, czy udało Ci si ę podoła ć wyzwaniu
Czy jestem zadowolony z efektu?

Czy wiem, co mam do zrobienia?
Pomoc nie tylko dla Janka



nie siadać do komputera, nie wiedząc,
co chce się napisać
dokładnie przemyśleć cel pracy
wyszukać potrzebne informacje, 
zanim zacznie się pisać
pamiętać o sprawdzeniu pracy 
przed oddaniem

Czy wiem, co mam do zrobienia?
Pomoc nie tylko dla Janka

Najważniejsze, aby:


