
JĘZYK POLSKI KLASA VIII 

Tematy do zrealizowania w formie pracy zdalnej w okresie 26.10.2020r. - 8.11.2020r.                    

 (9 lekcji) 

26.10.2020r. 

1. Temat: Powiedz mi, gdzie mieszkasz – nazwy miejscowe. Części mowy odmienne i nieodmienne. 

Podstawowe pojęcia i umiejętności:  

-części mowy odmienne i nieodmienne/przypomnienie 

-nazwy miejscowe, pisownia nazw miejscowych (rzeczowniki własne) 

Materiały:  Repetytorium "Teraz egzamin ósmoklasisty. Język polski", str. 170-176; 

Zadania: Repetytorium, str.177-180; Fleksja; 

Przeczytaj tekst: Olga Tokarczuk Czas Prawieku, w: Podręcznik do j. polskiego kl. VIII, str. 27... 

27.10.2020r. (2 lekcje) 

2. Temat: Jak biegnie czas Prawieku? 

Podstawowe pojęcia i umiejętności: mityzacja przestrzeni, elementy natury, ich relacje, opis miejsca, 

mała ojczyzna 

Materiały: podręcznik do j. polskiego kl. VIII, str. 27.../Olga Tokarczuk Czas Prawieku  

Notatka do zeszytu: odpowiedzi na wybrane polecenia: podręcznik, str.28-29 

Zadanie: Przypomnij wiadomości z: Repetytorium "Teraz egzamin ósmoklasisty. Język polski", str. 

192-193 

3. Temat: Jesteśmy mieszkańcami kontynentu, kraju, regionu, miejscowości... Wyrazy podstawowe i 

pochodne 

 

Podstawowe pojęcia i umiejętności:  

-tworzenie nazw mieszkańców, pisownia nazw mieszkańców 

-wyrazy podstawowe i pochodne 

-podstawa słowotwórcza, formanty i ich funkcje 

Materiały: Repetytorium "Teraz egzamin ósmoklasisty. Język polski", str. 192-193 

Zadania: Repetytorium, str. 194-196, Słowotwórstwo 

Przeczytaj tekst:  Adam Pańczuk Karczeby (fotoreportaż), w: Podręcznik do j. polskiego kl. VIII, str. 

29-32  

 



29.10.2020r. 

4. Temat: Życie zatrzymane na fotografii- Adam Pańczuk Karczeby (fotoreportaż) 

 

Podstawowe pojęcia i umiejętności: fotoreportaż, etymologia, kompozycja fotografii 

opowiadanie 

Materiały: Podręcznik do j. polskiego kl. VIII, str. 29-32 / Adam Pańczuk Karczeby (fotoreportaż) 

Notatka do zeszytu: odpowiedzi na wybrane polecenia: podręcznik, str.32 

Zadanie (pisemnie na 3.10.): podręcznik, polecenie 11,  str. 33 (co najmniej 200 słów; na kartce- 

format A4) 

Przeczytaj artykuł: Mała ojczyzna, w: Podręcznik do j. polskiego kl. VIII, str.34-36 

30.10.2020r. 

5. Temat: Czym jest mała ojczyzna?- na podstawie artykułu  Mała ojczyzna z Leksykonu Ośrodka 

„Brama Grodzka” 

Podstawowe pojęcia i umiejętności: publicystyka, artykuł, argument, akapit,  streszczenie, mała ojczyzna 

Materiały: Podręcznik do j. polskiego kl. VIII, str. 34-36/ artykuł: Mała ojczyzna 

Notatka do zeszytu: odpowiedzi na wybrane polecenia: podręcznik, str. 36 

Zadanie  Lektura " Quo vadis" Henryka Sienkiewicza ( informacje o autorze; świat przedstawiony w 

lekturze; kolejne wydarzenia...; polecenia w: Podręcznik do j. polskiego kl. VIII, str. 38-39) 

 

 

03.11.2020r.  (2 lekcje) 

 

6. Temat: Najciekawsze wydarzenia i wątki powieści " Quo vadis" Henryka Sienkiewicza 

 

Podstawowe pojęcia i umiejętności: powieść historyczna, fikcja a rzeczywistość, elementy świata 

przedstawianego, wątek, fabuła, punkt kulminacyjny; opowiadanie  

Materiały: lektura " Quo vadis" Henryka Sienkiewicza; 

Podręcznik do j. polskiego kl. VIII, str. 38-39 (polecenia) 

Notatka do zeszytu: odpowiedzi na wybrane polecenia: podręcznik, str. 38-39 

 

7. Temat: Jak żyli antyczni rzymianie?- " Quo vadis" Henryka Sienkiewicza 

 

Podstawowe pojęcia i umiejętności: bohater statyczny i dynamiczny; bohater zbiorowy; sposób życia 

społeczności rzymskiej (antyczny Rzym-ocena); kontrast w prezentowaniu elementów świata 

przedstawionego, funkcje kontrastu 

Materiały: lektura " Quo vadis" Henryka Sienkiewicza; 

Podręcznik do j. polskiego kl. VIII, str. 38-39 (polecenia) 

Notatka do zeszytu: odpowiedzi na wybrane polecenia: podręcznik, str. 38-39 



05.10.2020r. 

 

8. Temat: Trudy miłości -  na podstawie lektury " Quo vadis" Henryka Sienkiewicza 

Podstawowe pojęcia i umiejętności: wydarzenia składające sie na wątek miłości Winicjusza i Ligii; 

przemiana bohatera (przyczyny); bohater dynamiczny; przeżycia i uczucia bohaterów; podziękowanie  

Materiały: lektura " Quo vadis" Henryka Sienkiewicza; 

Podręcznik do j. polskiego kl. VIII, str. 38-39 (polecenia) 

Notatka do zeszytu: odpowiedzi na wybrane polecenia: podręcznik, str. 38-39 

 

06.11.2020r. 

 

9.Temat: Jakim władcą był Neron?-  lektura "Quo vadis" Henryka Sienkiewicza 

Podstawowe pojęcia i umiejętności: porządkowanie informacji z tekstu, charakterystyka bohatera;  

ocena rządów Nerona; synonimy; dłuższa wypowiedź ustna; 

Materiały: lektura " Quo vadis" Henryka Sienkiewicza; 

Podręcznik do j. polskiego kl. VIII, str. 38-39 (polecenia) 

Notatka do zeszytu: odpowiedzi na wybrane polecenia: podręcznik, str. 38-39 

 

 

 

 

 


