
JĘZYK  POLSKI     

KLASA VIII 

Tematy do zrealizowania w formie pracy zdalnej w okresie 27.04.2020r – 24.05.2020r. 

(20 lekcji) 

 

 

 

 

Temat 1.: Utrwalenie wiadomości o częściach mowy. 

Materiały – zeszyt ćwiczeń, karty pracy. 

Zadanie pisemne: Dokonaj rozbioru gramatycznego podanych zdań. 

 

Temat 2.: Utrwalenie wiadomości o częściach zdania. 

Materiały – zeszyt ćwiczeń, karty pracy. 

Zadanie pisemne: Dokonaj rozbioru logicznego podanych zdań. 

 

Temat 3.: Cechy tekstów publicystycznych – utrwalenie wiadomości. 

Materiały – zeszyt ćwiczeń, karty pracy. 

 Pisemnie do zeszytu: Notatka – cechy reportażu, felietonu, artykułu, wywiadu. 

 

Temat 4.: Autorytet a konformizm – felietonowe refleksje Sławomira Mrożka. 

Materiały – podręcznik, s.210-212. 

Zadanie pisemne: Dlaczego potrzebujemy autorytetów? 

 

Temat 5-6.: Czy naprawdę wszędzie jest tak samo? Czytamy opowiadanie Marka 

Hłasko. 

Materiały – podręcznik, s.213-215, karty pracy. 

Pisemnie do zeszytu: Notatka lekcyjna – narrator, przestrzeń, postawy życiowe bohaterów. 

 

Temat 7.: Najgorsza jest samotność wśród bliskich. Barbara Kosmowska  „Samotni.pl”. 

Materiały – podręcznik, s.216-217, karty pracy. 

Pisemnie do zeszytu: Notatka lekcyjna – świat przedstawiony w opowiadaniu. 

Zadanie pisemne: Jak można radzić sobie z samotnością? Zapisz rady, jakich udzieliłbyś 

komuś, kto zmaga się z tym problemem. 

 

Temat 8.: Z czego wynika i czego dotyczy krzyk na obrazie Edvarda Muncha? 

Materiały – podręcznik, s.218-219, karty pracy. 

 Pisemnie do zeszytu: Notatka – opis obrazu. 

 

Temat 9.: Komunikacja i kultura języka. Poprawne używanie słownictwa. 

Materiały – podręcznik, s.279-280, zeszyt ćwiczeń. 

Ćwiczenie pisemne: Ćwiczenie 7-8, podręcznik, s.280. 



 

Temat 10.: Komunikacja i kultura języka. Norma językowa. 

Materiały – podręcznik, s.281-283, zeszyt ćwiczeń, karta pracy. 

Ćwiczenie pisemne: Ćwiczenie 12, podręcznik, s.283. 

 

Temat 11.: Komunikacja i kultura języka. Błąd językowy. 

Materiały – podręcznik, s.284-286, zeszyt ćwiczeń, karta pracy. 

Ćwiczenie pisemne: Ćwiczenie 8, podręcznik, s.286. 

 

Temat 12-13.: Słowotwórstwo – powtórzenie i utrwalenie wiadomości i umiejętności. 

Materiały – zeszyt ćwiczeń, karty pracy. 

Ćwiczenie pisemne: Wykonanie ćwiczeń z karty pracy – słowotwórstwo. 

 

Temat 14-15.: Zróżnicowanie słownictwa. Synonimy, antonimy, homonimy, wyrazy 

wieloznaczne. Związki frazeologiczne. 

Materiały – zeszyt ćwiczeń, karty pracy. 

Ćwiczenie pisemne: Wykonanie ćwiczeń z karty pracy. 

 

Temat 16.: Mowa zależna i niezależna. Ćwiczenia w przekształcaniu tekstów. 

Materiały –zeszyt ćwiczeń, karta pracy. 

Ćwiczenie pisemne: Wykonanie ćwiczeń z karty pracy – przekształcanie tekstów. 

 

Temat 17-18.: Teksty o charakterze argumentacyjnym – rozprawka, przemówienie – 

utrwalenie wiadomości i umiejętności. 

Materiały – podręcznik, s.284-286, zeszyt ćwiczeń, karta pracy. 

Zadanie pisemne: Zredagowanie tekstu o charakterze argumentacyjnym na podany temat. 

 

Temat 19.: Komunikacja i kultura języka. Manipulacja językowa. 

Materiały – podręcznik, s. 287-288, zeszyt ćwiczeń, karty pracy. 

Ćwiczenie pisemne: Wykonanie ćwiczeń z karty pracy. 

 

Temat 19-20.: Krótkie formy użytkowe – zaproszenie, ogłoszenie, podziękowanie, 

dedykacja. 

Materiały – zeszyt ćwiczeń, karty pracy. 

Zadanie pisemne: Zredagowanie wybranej formy uzytkowej na zadany temat. 

 

  

 

 

 


