
JĘZYK POLSKI KLASA VIII 

Tematy do zrealizowania w formie pracy zdalnej w okresie 30.11.2020r. - 22.12.2020r.  

(18 lekcji)   

Temat 1.: Kto jest bohaterem wierszy Krzysztofa Kamila Baczyńskiego? 

(Znajomość lektur obowiązkowych: wybrane wiersze Krzysztofa Kamila Baczyńskiego: 

Krzysztof Kamil Baczyński, Elegia o...[chłopcu polskim] 

Krzysztof Kamil Baczyński Z głową na karabinie) 
 
Uczeń: wie, czym cechuje się elegia; rozpoznaje osobę mówiącą; wskazuje bohatera lirycznego; 
rozpoznaje kontrast w wierszu; rozpoznaje metafory w utworze i określa ich funkcje; wypowiada się 
na temat tragizmu pokolenia wojennego 
 
Materiały –podręcznik, s.75, 77 

Pisemnie do zeszytu –notatka lekcyjna (odpowiedzi na polecenia z podr.).  

 
Temat 2-3.:  Sprawdzian przyjaźni- Harcerze z Szarych Szeregów w okupacyjnej rzeczywistości. 
„Posłuchajcie opowiadania o Alku, Rudym, Zośce...” 
 

Uczeń: rozumie podstawowe pojęcia i ćwiczy umiejętności: 

zbieranie i porządkowanie informacji, opowiadanie o okupacyjnej rzeczywistości, pokolenie, tragizm 
pokolenia, charakterystyka bohaterów, opis sytuacji, przedstawianie argumentów; literatura faktu 
 
Materiały: Aleksander Kamiński Kamienie na szaniec 
Zadanie: Notatka lekcyjna (odpowiedzi na polecenia-podręcznik, 103 

 

Temat 4. Czy akcja pod Arsenałem miała sens? - głos w dyskusji. 

Uczeń: bierze udział w dyskusji; przedstawia  argumenty 
Materiały: Aleksander Kamiński Kamienie na szaniec 
 
Zadanie: Notatka lekcyjna (odpowiedzi na polecenia-podręcznik, 104 

 

Temat 5.: Jak odmieniamy imiona i nazwiska? 

Uczeń: poprawnie odmienia imiona i nazwiska 

Materiały: podręcznik, s.255 

Zadanie pisemnie do zeszytu: wybrane ćwiczenia -odmiana imion i nazwisk (podr.) 

 

 

 

 



Temat: 6. Mieszkańcy Warszawy w  powstaniu w pamiętniku Mirona Białoszewskiego 

Uczeń: wie, czym cechuje się pamiętnik jako forma wypowiedzi; odtwarza powstańczą codzienność; 
rozpoznaje  i nazywa  środki językowe oddające dynamizm i emocje;  
Materiały: Miron Białoszewski Pamiętnik z powstania warszawskiego 
 

Temat 7: Powiedz mi, gdzie mieszkasz – nazwy miejscowe 

Uczeń:  wyróżnia spośród nazw własnych nazwy miejscowe; zna zasady pisowni nazw miejscowych 
 
Materiały: podręcznik, s.266 
Zadanie: ćwiczenia - podr. 266 
 
Temat 8: Nieludzki świat 
 
Uczeń;  odróżnia literaturę faktu od literatury pięknej; odtwarza informacje o realiach obozowych; zna 
pojęcie reifikacja;  odtwarza poglądy autorki na temat moralności 
Materiały: Karolina Lanckorońska Wspomnienia wojenne, podr., 128 
Notatka lekcyjna - odp. na polecenia z podręcznika 
 
Temat 9.: Poznajemy wzory odmiany nazw miejscowych 
 
Uczeń: poprawnie odmienia nazwy miejscowe przez przypadki 
Materiały: Podręcznik, s. 266 
Notatka: odmiana nazw miejscowych 
 
Temat 10: Jaki konflikt wewnętrzny musiał rozstrzygnąć bohater opowiadania Idy Fink? 
 
Uczeń: rozpoznaje narrację pierwszoosobową; nazywa emocje bohatera; dostrzega wewnętrzny 
konflikt bohatera; ma świadomość tragizmu wyboru, przed którym stanął bohater; 
Materiały: Ida Fink, Wariat; podr., 139 
Zadanie: do zeszytu-odp. na polecenia z podr., s.140 
 
Temat 11: O czym i jak rozmawiano na pewnym przyjęciu w ogrodzie? 
 
Uczeń: rozpoznaje sytuację liryczną; krótko opowiada o przedstawionych relacjach między 
bohaterami; rozpoznaje ironię; pisze zaproszenie 
Materiały; Stanisław Barańczak Garden party; podr., s.153 
Zadanie: zredaguj zaproszenie (podr., s. 155) 
 
Temat 12: O sztuce porozumiewania się 
 
Uczeń: wyjaśnia, dlaczego tekst należy do literatury faktu; wyjaśnia, dlaczego tekst można nazwać 
wspomnieniową gawędą; odtwarza zawartość treściową poszczególnych części; wyjaśnia, o jakich 
stereotypach jest mowa w tekście  
 
Materiały: Melchior Wańkowicz Tędy i owędy (fragment), podr., s.155 
Notatka lekcyjna: podr.158 (polecenia) 
 
Temat 13: Kiedy i w jakim celu można używać kolokwializmów? 
Uczeń: wie, jakie wyrazy i związki wyrazowe są kolokwializmami; wie, kiedy można używać 
kolokwializmów 
Materiały: podr., s. 273 
Zadanie - podr., s. 273 



Temat 14: Bogactwo wyrazów 
 
Uczeń: podaje kilka przykładów wyrazów rodzimych i zapożyczonych; zna zasady pisowni wyrazów 
zapożyczonych 
Materiały: podręcznik, s. 275 
Zadania- podr., s. 275 
 
Temat 15-16-17-18: Mały Książę zaprasza na swoją planetę 
Jak Mały Książę oceniał spotkanych w czasie wędrówki ludzi? 
Filozoficzne rozważania o życiu. Dobrze widzi się tylko sercem... O ważnej rozmowie z Lisem 
 
Uczeń: odtwarza główne elementy świata przedstawionego utworu; opowiada o wyglądzie planety 
Małego Księcia; wymienia etapy wędrówki bohatera;  wymienia elementy o symbolicznym znaczeniu; 
 cytuje fragmenty o charakterze aforyzmów 
zagadnienia: przypowieść; sentencja; motyw wędrówki; nazywanie wartości; ocena postaw; relacje 
międzyludzkie; rozprawka; debata 
 
Materiały: Antoine de Saint-Exupéry Mały Książę, podr. s.171 
Zadanie: Mapka mentalna/notatka lekcyjna/ itp.: W poszukiwaniu wartości-podręcznik, s.172; 176 
 
 
 
 


