
JĘZYK POLSKI KLASA VIII 

Tematy do zrealizowania w formie pracy zdalnej w okresie: 15.03.-31.03.2021r. 

  

Temat 1: Jak myślenie łączy się z językiem, którym mówimy? 

Cele lekcji/Uczeń: 

– czyta tekst ze zrozumieniem 
– wie, na czym polega akt komunikacji językowej 
– wymienia poszczególne warstwy języka 
– wyodrębnia akapity 
– cytuje zdanie zawierające tezę 
Materiały: Anna Wierzbicka Przez pryzmat języka 
Zadanie: Karta pracy/teza, argumenty 
 

Temat 2: Nie spoczywaj na "lajkach" - wieloznaczność słowa i 

Cele lekcji/Uczeń: 

– przedstawia swoje wrażenia po zapoznaniu się z e-plakatami 
– tworzy hasła plakatowe 

Materiały: Wirtualny spacer: e-plakat 

Zadanie: Redagujesz ogłoszenie, zaproszenie 
 

Temat 3-4: Egzamin próbny przygotowany przez CKE 

Cele lekcji/Uczeń: 

-czyta tekst ze zrozumieniem 

- udziela odpowiedzi na zadania zamknięte i otwarte 

-pisze wypracowanie na wybrany temat: opowiadanie lub rozprawkę 

-sprawdza poziom opanowania wiadomości i umiejętności w zakresie podstawy programowej z j. 
polskiego 

Materiały: arkusz egzaminacyjny z j.polskiego / CKE 
 

Temat 5-6: Z Guliwerem w krainie mądrych koni 

Jakie znaczenia kryją się w "Piramidzie zwierząt" Katarzyny Kozyry? 

Cele lekcji/Uczeń: 

– porządkuje elementy świata przedstawionego 
– rozpoznaje narrację pierwszoosobową 
– charakteryzuje bohatera–narratora 
– wie, co to jest utopia 
…– rozpoznaje instalacje plastyczne wśród innych tekstów kultury 
– wyjaśnia dosłowne znaczenie wyrazów 
– formułuje proste pytania związane z instalacją plastyczną 
Materiały: Jonathan Swift Przygody Guliwera; Katarzyna Kozyra Piramida zwierząt 
Zadanie: Piszesz opowiadanie z dialogiem 



Temat 7: Tworzymy animacje 

Cele lekcji/Uczeń: 

– korzysta ze wskazanego programu komputerowego 
– tworzy prostą animację 
Materiały: Wirtualny spacer: animacja internetowa inspirowana ludzkimi zachowaniami 
Zadanie: Prezentujesz wybraną lekturę obowiązkową 
 

Temat 8: Trudna decyzja bohatera książki Ursuli le Guin. 

Cele lekcji/Uczeń: 

– wymienia elementy świata przedstawionego 
– wskazuje elementy fantastyczne 
– rozpoznaje motyw walki dobra ze złem 
Materiały: Ursula le Guin Czarnoksiężnik z Archipelagu 
Zadanie: Karta pracy 
 

Temat 9: Na wyspie Roke 

Cele lekcji/Uczeń: 

– odtwarza dzieje bohatera 
– krótko  charakteryzuje bohatera 
– zalicza utwór do gatunku fantasy 

Materiały: Ursula le Guin Czarnoksiężnik z Archipelagu 
Zadanie: Piszesz opowiadanie twórcze z dialogiem 
 

Temat 10-11: Odkrywanie nowych horyzontów świata i duszy 

Świadomość na temat potrzeb innych to pierwszy krok do niesienia pomocy 

Cele lekcji/Uczeń: 

– rozpoznaje wywiad wśród innych tekstów publicystycznych 
– formułuje temat wywiadu 
– odtwarza poglądy rozmówcy na temat sensu podróżowania 
– układa pytania do wywiadu 
– przeprowadza wywiad 
…–wie, na czym polegają kampanie społeczne 
-tworzy folder lub ulotkę 
Materiały: Andrzej Budnik Wywiad bez cenzury: Łukasz Supergan; Wirtualny spacer: foldery 
i plakaty kampanii informacyjnej 
Zadanie: Karta pracy/folder lub ulotka 
 

Temat 10: Jak przebiegała nauka w Akademii Weltona? 

Cele lekcji/Uczeń: 

– porządkuje elementy świata przedstawionego 
– wymienia i grupuje bohaterów 
– wypowiada się na temat postawy życiowej bohaterów 

Materiały: Nancy H. Kleinbaum Stowarzyszenie Umarłych Poetów 
Zadanie: Karta pracy 



Temat 11: Charyzmatyczny profesor. Czego chłopcy nauczyli się od swojego profesora? 

Cele lekcji/Uczeń: 

– charakteryzuje profesora Keatinga 
– przedstawia uczniów akademii 
– wypowiada się na temat postawy życiowej bohaterów 

Materiały: Nancy H. Kleinbaum Stowarzyszenie Umarłych Poetów 
Zadanie: Opowiadanie z dialogiem 

 


