
JĘZYK POLSKI KLASA VIII 

Tematy do zrealizowania w formie pracy zdalnej w okresie: 04.05.-28.05.2021r. (15 lekcji) 

 

Temat 1: Jesteśmy mieszkańcami kontynentu, kraju, regionu, miejscowości...   

Cele lekcji/Uczeń: 

– wie, jak tworzy się nazwy mieszkańców 
– zna zasady pisowni i tworzy nazwy mieszkańców 

Materiały: Karta pracy- nazwy mieszkańców 
 
Temat 2: W Warszawie wśród powstańców 
Cele lekcji/Uczeń: 

– rozpoznaje elementy świata przedstawionego 
– opowiada o najważniejszych wydarzeniach 
– charakteryzuje bohaterów 
Materiały: Monika Kowaleczko-Szumowska; Galop ’44; Karta pracy 
 

Temat 3: Pamięć o wojennej przeszłości   

Cele lekcji/Uczeń: 

– pisze recenzję z książki 
– pisze rozprawkę 
Materiały: Monika Kowaleczko-Szumowska; Galop ’44 
Zadanie: rozprawka lub opowiadanie, ćw. 9; s. 115-podręcznik 
 

Temat 4: Czego dowiadujemy się o powstaniu warszawskim z filmu Jana Komasy?   

Cele lekcji/Uczeń: 

– rozpoznaje elementy świata przedstawionego 
– rozpoznaje użyte środki języka filmowego 
– ocenia grę aktorską 
– wymienia przykłady efektów specjalnych  
Materiały: Jan Komasa; Miasto 44 (film fabularny),s. 116-podręcznik 
Zadanie: odpowiedz (ustnie) na pytania-podręcznik, s. 118 
 

Temat 5: Znaki wojennej rzeczywistości w wierszu Piosenka o porcelanie   

Cele lekcji/Uczeń: 

– wskazuje elementy o znaczeniach symbolicznych 
– wskazuje zdrobnienia, ustala, czego dotyczą 
– wskazuje apostrofę 
– rozpoznaje osobę mówiącą 
Materiały: Czesław Miłosz; Piosenka o porcelanie, s.123; karta pracy 
 

 

 

 



Temat 6: Z wizytą w Muzeum Powstania Warszawskiego  

Cele lekcji/Uczeń: 

-opowiada o eksponatach 
– sporządza notatkę 
– wypowiada się na temat ekspozycji 
Materiały: eksponaty z Muzeum Powstania Warszawskiego/str. Internetowa; podręcznik, s. 124 
-tekst oraz ćwiczenia-str.127 
 

Temat 7: Fotograficzne wizyty w miejscach pamięci 

Cele lekcji/Uczeń: 

– zbiera odpowiednie materiały 
– przedstawia krotką relację 

Materiały: prezentacja miejsc pamięci poświęconych ofiarom II wojny światowej 
Barbara Kosmowska; Samotni.pl 

 

 Temat 8: Sprawnie i poprawnie, czyli o komunikacji i kulturze języka. Rodzaje literackie 

Cele lekcji/Uczeń: 

– wie, co to są związki wyrazowe 
– odróżnia normę wzorcową od użytkowej i potocznej, stosuje się do norm językowych w swoich 
wypowiedziach 
– rozpoznaje różne rodzaje błędów językowych; 
-rozpoznaje rodzaje literackie i należące do nich gatunki 
Materiały: Karta pracy 
 

Temat 9-10: Dlaczego interpretacja jest ważna w życiu? Ćwiczymy sztukę interpretacji 
 

Cele lekcji/Uczeń: 

-wie, co składa się na analizę utworu literackiego 
– wie, na czym polega interpretacja utworu literackiego 
– formułuje podstawowe wnioski analityczne i interpretacyjne 
– odczytuje podstawowe sensy utworu 
– rozpoznaje znaczenia dosłowne i naddane utworu 

Materiały: Krzysztof Biedrzycki; Interpretacja – szkoła rozumienia 
 

Temat 11: O sztuce przemawiania  

Cele lekcji/Uczeń: 

– wie, czym cechuje się przemówienie 
– wie, na czym polega perswazja 
– pisze przemówienie 

Materiały: Teksty przemówień /arkusz egzaminacyjny z j.polskiego / CKE 

 

 

 

 



Temat 12- 13: Sprawdź się!  

Cele lekcji/Uczeń: 

– poprawnie odpowiada na większość pytań i poleceń testu  
– poprawnie odpowiada na większość pytań i poleceń testu  
Materiały:  test/arkusze egzaminacyjne (CKE) 

 

Temat 14: Językowe bogactwo wyrazów  
Cele lekcji/Uczeń: 

– wie, co to są związki wyrazowe 
-rozpoznaje środki stylistyczne i określa ich funkcję 
Materiały: ćwiczenia ( arkusz egzaminacyjny z j.polskiego / CKE) 

 

Temat 15: O czym i jak rozmawiano na pewnym przyjęciu w ogrodzie? 
Cele lekcji/Uczeń: 

– rozpoznaje sytuację liryczną 
– krótko opowiada o przedstawionych relacjach między bohaterami 
– pisze zaproszenie 

Materiały: Stanisław Barańczak, Garden party –podręcznik, s.153 
Karta pracy 
Zadanie- zredaguj zaproszenie-ćw. 9-podrecznik, s. 154. 
 


