
JĘZYK POLSKI KLASA VIII 

Tematy do zrealizowania w formie pracy zdalnej w okresie: 01.03.-12.03.2021r. 

  

Temat 1: Uwaga! Błąd językowy! Zdania pojedyncze i złożone; interpunkcja. 

Cele lekcji/Uczeń: 

– wie, co to jest błąd językowy 
– rozpoznaje różne rodzaje błędów językowych 

-rozpoznaje zdania pojedyncze/rozwinięte i nierozwinięte; pytające, oznajmujące, rozkazujące/ 

-rozpoznaje zdania złożone/współrzędnie i podrzędnie/ oraz równoważniki zdań 

-rozróżnia wypowiedzenia wielokrotnie złożone 

Materiały: Komunikacja i kultura języka –Błąd językowy/podręcznik) 

Zadanie: Karta pracy 
 

Temat 2: Prezentujemy nasze autoportrety 

Cele lekcji/Uczeń: 

– tworzy autoportret, prezentuje go 

Materiały: autoportrety wykonane przez uczniów 

Zadanie: wklej do zeszytu wykonany przez Ciebie autoportret 
 

Temat 3-4: Kiedy życie można nazwać wartościowym? Omawiamy wiersz Zbigniewa Herberta 

Czego nie dowiemy się o człowieku z urzędowego życiorysu? Wisława Szymborska Pisanie życiorysu 

Cele lekcji/Uczeń: 

– wie, czym cechuje się życiorys jako forma wypowiedzi 
– dostrzega lirykę bezpośrednią 
– rozpoznaje bohatera lirycznego i sytuację liryczną 
– dostrzega wewnętrzną kompozycję wiersza 
– nazywa wartości ważne dla bohatera 
Materiały: Zbigniew Herbert Życiorys; Wisława Szymborska Pisanie życiorysu 
Zadanie: Karta pracy 
 

Temat 5: Jak pokonać otaczające nas ściany? Film animowany Piotra Dumały 

Cele lekcji/Uczeń: 

– dostrzega filmowe metafory i elementy o znaczeniach symbolicznych 
– wypowiada się na temat muzyki w filmie 
Materiały: Piotr Dumała Ściany (film animowany) 
Zadanie: Notatka lekcyjna 
 

 

 



Temat 6: Dlaczego należy przestrzegać norm językowych? Manipulowanie-manipulować-wyrazy 
podstawowe i wyrazy pochodne; funkcje formantów. 

Cele lekcji/Uczeń: 

– dostrzega językowe sposoby stosowane w manipulacji językowej 

-rozpoznaje wyrazy podstawowe i pochodne 

-określa funkcje formantów 

Materiały: Komunikacja i kultura języka-manipulacja /podręcznik/ 

Zadanie: Karta pracy 
 

Temat 7: Oto ja. Mały Książę przedstawia się… 

Cele lekcji/Uczeń: 

– przygotowuje autoprezentację 

Materiały: Lektura „Mały Książę” Antoine de Sain-Egzupery, ego 

Zadanie: Opowiadanie z dialogiem i elementami charakterystyki 
 

Temat 8-9: Co wynika z wizyty w pewnym miasteczku? Czytamy fragmenty reportażu Hanny Krall. 
Listy z nieludzkiego świata. 

Cele lekcji/Uczeń: 

– wie, że utwór należy do literatury faktu 
– wskazuje sposoby utrwalania pamięci o ludziach 
– opowiada o wybranym bohaterze utworu 

– rozpoznaje tekst jako listy 
-nazywa emocje nadawcy 
– rozpoznaje styl potoczny wypowiedzi 
Materiały: Hanna Krall Żal; Izrael Aljuche „Lutek” Orenbach, Listy z getta tomaszowskiego 
Zadanie: Karta pracy 
 

Temat 10: Dlaczego miejsca pamięci są tak ważne? 

Cele lekcji/Uczeń: 

– wie, czym różnią się pomnik i mauzoleum 
– wypowiada się na temat konieczności zachowania w pamięci przeszłości 
– wskazuje elementy symboliczne 
Materiały: Peter Eisenman, Pomnik Pomordowanych; Andrzej Sołyga, Marcin Roszczyk, Zdzisław 
Pidek, Upamiętnienie – Mauzoleum w Bełżcu 
Zadanie: rozprawka (O konieczności zachowania w pamięci przeszłości) 

 

 

 


