
JĘZYK POLSKI KLASA VIII 

Tematy do zrealizowania w formie pracy zdalnej w okresie: 07.04.-30.04.2021r. 

  

Temat 1: 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 2: 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 

Tematy: 3-7 :  
1) Mały Książę zaprasza na swoją planetę 
2) Jak Mały Książę oceniał spotkanych w czasie wędrówki ludzi? 
3) Na planecie Ziemia 
4) Filozoficzne rozważania o życiu Dobrze widzi się tylko sercem... O ważnej rozmowie z Lisem; 

rozprawka 
 

Cele lekcji/Uczeń: 

– odtwarza główne elementy świata przedstawionego utworu 
– opowiada o wyglądzie planety Małego Księcia 
– wymienia etapy wędrówki bohatera 
– wymienia elementy o symbolicznym znaczeniu 
– dostrzega związek z przypowieścią jako gatunkiem 
– cytuje fragmenty o charakterze aforyzmów 
– uczestniczy w debacie 

- pisze rozprawkę 

Materiały: Antoine de Saint-Exupéry Mały Książę 
 
Pojęcia; umiejętności: przypowieść, sentencja, motyw wędrówki, nazywanie wartości, ocena postaw, 
relacje międzyludzkie, rozprawka, debata 
 
Zadanie: Karta pracy/teza, argumenty; rozprawka nt. Dobrze widzi się tylko sercem... 
 

 

 

 

 

 



Temat 8: Sprawdzian po omówieniu lektury „Mały Książę” 

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 9: Omówienie i poprawa zadań arkusza egzaminacyjnego („Mały Książę”) 
 

Temat 10- 15: 

1) Dzieciństwo Marcina 
2) Jak przebiegała nauka w szkole w Klerykowie? 
3) Lekcja języka polskiego 
4) Na czym polegała i jak przebiegała rusyfikacja młodzieży polskiej? 
5) Pierwsza miłość 
6) Jak Marcin dorastał do polskości? 

Cele lekcji/Uczeń: 

- porządkuje elementy świata przedstawionego 
– opowiada, jak przebiegała nauka w klerykowskim gimnazjum 
– zna pojęcie rusyfikacji 
– wymienia sposoby przeciwstawiania się rusyfikacji 
– zbiera i porządkuje informacje o Bernardzie Zygierze 
– wskazuje motywy postępowania postaci 
– opowiada o reakcjach uczniów  i nauczyciela na recytację Reduty Ordona 

Materiały: Stefan Żeromski, Syzyfowe prace” 

Zadanie: Redagujesz ogłoszenie, zaproszenie; rozprawkę lub opowiadanie 
 

Temat 16: Zaakcentuj to poprawnie 
 

Cele lekcji/Uczeń: 

– wie, na czym polega akcent wyrazowy 
– stara się poprawnie akcentować wyrazy 
– wymienia przykłady wyrazów bezakcentowych 

-czyta tekst ze zrozumieniem 

Materiały: ćwiczenia ( arkusz egzaminacyjny z j.polskiego / CKE) 

 

 

 
 



Temat 17: W poszukiwaniu własnej tożsamości (na podstawie wybranych bohaterów lektur) 
 

Cele lekcji/Uczeń: 

– porządkuje elementy świata przedstawionego 
– dostrzega obecność narratora 
– przedstawia i charakteryzuje tytułowego bohatera 
– szereguje wydarzenia pokazujące dojrzewanie bohatera 
– dostrzega  sensy ukryte opowieści o Marcinie Kozerze 
– rozumie pojęcie tożsamości narodowej 

Materiały:  Maria Dąbrowska Marcin Kozera 
Karta pracy 
 
Temat 18: Wszystko o głoskach – powtórzenie wiadomości 

Cele lekcji/Uczeń: 

– wie, co to jest głoska i litera– dzieli wyrazy na litery i głoski 
– zna funkcje litery i w wyrazach 
– rozróżnia samogłoski i spółgłoski 
– określa podstawowe cechy głosek 
– wie, co to jest sylaba 
– dzieli wyrazy na sylaby 
– wie, na czym polega akcent wyrazowy; stara się poprawnie akcentować wyrazy 
 
Materiały: Karta pracy/ćwiczenia powtórzeniowe i utrwalające, przygotowane przez nauczyciela. 
 

 

 


