
JĘZYK POLSKI KLASA VIII 

Tematy do zrealizowania w formie pracy zdalnej w okresie: 01.02.-12.02.2021r. 

  

Temat 1: Co wiemy o bohaterach wybranych utworów literackich? – powtórka przed 
egzaminem (Konsultacje w szkole)    

Cele lekcji/Uczeń: 

– opisuje świat przedstawiony w utworze 

– charakteryzuje bohaterów; opowiada o ich działaniach 

– układa plan wydarzeń 
-określa gatunek literacki i jego cechy 
Materiały: lektury obowiązkowe: Adam Mickiewicz: „Śmierć pułkownika, „ Reduta Ordona”, 
„Świtezianka”;  

Zadanie: notatka lekcyjna; Repetytorium do j. polskiego, kl.8;  kserokopia ćw. 
przygotowanych przez nauczyciela 

Temat 2: Alicja i jej rówieśnicy; charakterystyka postaci. Co wiemy o częściach mowy?         

Cele lekcji/Uczeń: 

-charakteryzuje postać 

-rozpoznaje części mowy odmienne i nieodmienne 
-określa formy gramatyczne wybranych części mowy 
Materiały: Repetytorium do j. polskiego, kl.8; kserokopie ćw. przygotowanych przez 
nauczyciela 

Temat 3-4: Jak Alicja walczyła o życie brata? Wyrazy podstawowe i pochodne 

Żeby zostać wolontariuszem... Rodzina wyrazów (konsultacje w szkole) 

Cele lekcji/Uczeń: 

– odtwarza elementy świata przedstawionego 
– opowiada o relacjach rodzinnych bohaterki 
– charakteryzuje bohaterkę 
– wie, na czym polega wolontariat 
-rozpoznaje wyrazy podstawowe i pochodne 
Materiały: Repetytorium do j. polskiego, kl.8; kserokopie ćw. przygotowanych przez 
nauczyciela 

Temat 5: Prawo do normalności, czyli na co zwraca uwagę film Chce się żyć . Plan ramowy i 
szczegółowy. 
Cele lekcji/Uczeń: 

– opowiada o scenach, które zwróciły jego uwagę 
– opowiada, jak wyglądało życie bohatera 
-układa plan wydarzeń, 



– pisze opowiadanie na podstawie filmu 
Materiały: Maciej Pieprzyca Chce się żyć (film fabularny) 
 
Temat 6: O różnorodności języka. Zebranie i powtórzenie wiadomości (konsultacje w szkole) 
 
Cele lekcji/Uczeń: 
– wie, czym różni się treść od zakresu znaczeniowego wyrazu 
– podaje treść i zakres znaczeniowy wyrazów 
– wyróżnia spośród nazw własnych  nazwy osobowe 
– zna zasady pisowni nazw osobowych 
– wyróżni; a spośród nazw własnych nazwy miejscowe, zna zasady pisowni nazw 
miejscowych 
Materiały: Repetytorium do j. polskiego, kl.8; kserokopie ćw. przygotowanych przez 
nauczyciela 
 
Temat 7: Rozmowa o wartościach 

Cele lekcji/Uczeń: 
– formułuje temat rozmowy bohaterów 
– wymienia cechy charakteru profesora Dmuchawca 
– przedstawia swoje stanowisko; argumentuje 
Materiały: Małgorzata Musierowicz Kwiat kalafiora; Dziady, cz. II 
Zadanie: notatka lekcyjna; argumentowanie (przykłady argumentów) 
 
Temat 8-9:  W poszukiwaniu własnej drogi życia . Forma rozprawki /konsultacje w szkole/ 
 
Cele lekcji/Uczeń: 
– formułuje temat rozmowy bohaterów 
– nazywa wartości 
– wie, co to jest autorytet 
– pisze rozprawkę 
Materiały: Małgorzata Musierowicz, Brulion Bebe B.; Repetytorium do j. polskiego, kl.8; 
kserokopie ćw. przygotowanych przez nauczyciela 
Zadanie: notatka lekcyjna; pisemnie-rozprawka 
 
Temat 10: Jak Sokrates uczył myślenia? Formy użytkowe  
 
Cele lekcji/Uczeń: 
– czyta tekst ze zrozumieniem 
– cytuje fragment wyjaśniający, na czym polega ironia sokratyczna 
– pisze zaproszenie 
Materiały: Jostein Gaarder, Świat Zofii; Repetytorium do j. polskiego, kl.8; kserokopie ćw. 
przygotowanych przez nauczyciela 
 


