
JĘZYK POLSKI KLASA VIII 

Tematy do zrealizowania w formie pracy zdalnej w okresie: 15.02.-26.02.2021r. 

  

Temat 1: Autorytet a konformizm –  refleksje Sławomira Mrożka. Tekst publicystyczny a literacki/ 
dramat (Konsultacje w szkole)    

Cele lekcji/Uczeń: 

– czyta tekst ze zrozumieniem 
– dzieli tekst na akapity 
– odtwarza argumenty autora 
-określa cechy charakterystyczne dla dramatu (wymaganie egzaminacyjne) 
Materiały: Sławomir Mrożek Autorytet 
Zadanie: notatka lekcyjna; Repetytorium do j. polskiego, kl.8-s.61,64;  kserokopia ćw. 
przygotowanych przez nauczyciela 

Temat 2: Przestroga przed zagrożeniami. Rodzaje wypowiedzeń 

Cele lekcji/Uczeń: 

-prezentuje filmik edukacyjny, np. nt. wybranej lektury 

-rozróżnia zdania oznajmujące, pytające i rozkazujące; rozwinięte i nierozwinięte; równoważnik 
zdania 

-przekształca zdania pojedyncze w złożone i odwrotnie a także zdania w równoważniki zdań 

Materiały: Repetytorium do j. polskiego, kl.8-s.181; kserokopie ćw. przygotowanych przez 
nauczyciela 

Temat 3-4: Czy naprawdę „wszędzie jest tak samo”? Czytamy opowiadanie Marka Hłaski. Najgorsza 
jest samotność wśród bliskich....Gatunki epickie (konsultacje w szkole) 

Cele lekcji/Uczeń: 

– porządkuje elementy świata przedstawionego 
– rozpoznaje narrację pierwszoosobową 
– charakteryzuje bohatera i narratora 
-rozróżnia gatunki epiki i wymienia ich cechy 

-pisze rozprawkę 

Materiały: Marek Hłasko Okno 
Repetytorium do j. polskiego, kl.8-s.. 25; 33; kserokopie ćw. przygotowanych przez 
nauczyciela 

Temat 5: Z czego wynika i czego dotyczy krzyk na obrazie Edvarda Muncha? Teksty ikonograficzne a 
tematyka wybranych lektur obowiązkowych 
Cele lekcji/Uczeń: 

– wymienia elementy przedstawione na obrazie 
– opowiada o sposobie prezentowania postaci na obrazie 



-interpretuje dzieła sztuki 

Materiały: Edvard Munch Krzyk (reprodukcja obrazu); inne ilustracje (np. ze spektaklu „Dziady”; 
reprodukcja obrazu L.Wyczółkowskiego „Wiosna” a inne teksty kultury) 
 
Temat 6:  Muzyczne metafory o samotności- „Treny” J. Kochanowskiego (VII i VIII), 
„Latarnik” H. Sienkiewicza (konsultacje w szkole) 
 
Cele lekcji/Uczeń: 
– dostrzega powtarzalność motywu samotności w różnych tekstach kultury 
-znajduje w tekstach nawiązania do tradycyjnych wątków literackich i kulturowych 
 
Materiały: Repetytorium do j. polskiego, kl.8-s.17,40; kserokopie ćw. przygotowanych przez 
nauczyciela 
 
Temat 7: Dlaczego należy przestrzegać norm językowych? Wzory odmiany nazw miejscowych. 
Mowa zależna i niezależna 

Cele lekcji/Uczeń: 
– wie, co to jest norma językowa 
– stosuje się do norm językowych w swoich wypowiedziach ; w tym odmienia właściwie nazwy 
miejscowe 
-odróżnia mowę zależną od mowy niezależnej, przekształca mowę zależną na niezależną i odwrotnie 
 
Materiały: Zeszyt ćwiczeń 
Zadanie: notatka lekcyjna; zapisanie argumentów 
 
Temat 8-9:  O czym można przeczytać w dzienniku pisarza? Szczepan Twardoch o sobie. O trudach 
porozumienia się ze światem. Tekst informacyjny, literacki, reklamowy /konsultacje w szkole/ 
 
Cele lekcji/Uczeń: 
– rozpoznaje dziennik wśród innych gatunków 
– wskazuje fragmenty o znaczeniach metaforycznych 
-identyfikuje wypowiedź jako tekst informacyjny, literacki, reklamowy 
Materiały: Szczepan Twardoch Wieloryby i ćmy. Dzienniki 2007–2015 
Repetytorium do j. polskiego, kl.8; kserokopie ćw. przygotowanych przez nauczyciela 
Zadanie: notatka lekcyjna; pisemnie-opowiadanie z dialogiem 
 
Temat 10: Co rzeźby Aliny Szapocznikow mówią o człowieku? Imiesłowowy równoważnik zdania 
  
Cele lekcji/Uczeń: 
– wypowiada się na temat tytułu rzeźb 
– opisuje rzeźbę 
– wskazuje elementy o znaczeniach symbolicznych 
-poprawnie stosuje imiesłowowy równoważnik zdania; przekształca go na zdanie złożone i odwrotnie 
Materiały: Alina Szapocznikow Autoportret I; Autoportret II (rzeźby) 
Repetytorium do j. polskiego, kl.8; kserokopie ćw. przygotowanych przez nauczyciela 
 


