
Język polski kl. VIII 

Dzień dobry! W tym tygodniu (20-24.04.2020r.) proponuję następujące tematy. 

 

1. Temat: Powtórzenie wiadomości z zakresu fonetyki. 

 Zapoznaj się z zamieszczonymi w podręczniku informacjami Przypomnienie, s. 250 -

251, następnie wykonaj w zeszycie ćw. 1a, 2a, 5, 6. 

 Zapoznaj się z zamieszczonymi w podręczniku informacjami Przypomnienie, s.252 -

253, następnie wykonaj w zeszycie ćw. 8, 10, 11, 12. 

 

2. Temat: W ogrodzie życia – wokół wiersza J. M. Rymkiewicza „Wiosna  

              w Milanówku”. 

 Rozwiń pisemnie w zeszycie zdanie: Ogród to ...  

 Wysłuchaj na You Tube nagrania zespołu Daab „ W moim ogrodzie”, następnie 

przepisz i odpowiedz pisemnie na pytania: 

 Jak na początku wyglądał ogród z piosenki? 

 Jak się czuł właściciel tego ogrodu? 

 Czego brakowało w ogrodzie? 

 Jaka pora roku panowała w ogrodzie i do jakich uczuć się odnosiła? 

 Co sprawiło, że opisana sytuacja się odmieniła? 

 Co się stało w ogrodzie wraz ze zmianą sytuacji? 

 Jakie refleksje wywołał w Tobie ten utwór? 

 Przeczytaj wiersz, s. 264. 

 Wykonaj pisemnie ćw. 2, 3, 4 / s. 264 -265. 

 Napisz, do jakich wydarzeń biblijnych nawiązują pojęcia stworzenie i wcielenie. 

Następnie odpowiedz na pytania: 

 Do czego zachęca nas podmiot liryczny w ostatniej zwrotce? 

 Do jakiej idei i którego wielkiego świętego odwołuje się taka postawa? 
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3. Temat: Życie bez twarzy – L. Kołakowski „ Piękna twarz”.  

 Pisemnie dokończ w zeszycie zdania: Gdy widzę kogoś po raz pierwszy, zwracam 

uwagę na … ; Uroda to …  

 Wyjaśnij znaczenie frazeologizmów, zapisz je w zeszycie: 

 kamienna twarz –  

 stracić twarz –  

 odzyskać twarz –  

 zachować twarz –  

 przyjrzyj się reprodukcji obrazu Caravaggia „ Narcyz”. Następnie przepisz i odpowiedz 

w zeszycie na pytania: 

 Kto i w jakiej sytuacji jest przedstawiony na malowidle? 

 Jak wygląda namalowana postać? W jakim jest wieku? 

 Co wyraża twarz namalowanej postaci?  

 Który bohater mitologiczny został uwieczniony na obrazie przez malarza? Jakie były 

losy tej postaci? 

 Jaką cechę osobowości nazwano od imienia tej postaci mitologicznej? Czy jest to 

cecha pozytywna? 

 Jaki wizerunek człowieka pojawia się w mediach, szczególnie w programach 

rozrywkowych, reklamach, teledyskach? 

 Przeczytaj tekst, s. 265 – 267. 

 Pisemnie wykonaj w zeszycie ćw. 1, 2, 3, s. 267. 

 Zredaguj wpis do pamiętnika Nina, wybierając jeden z momentów jego życia. Zwróć 

uwagę przede wszystkim na opis przeżyć wewnętrznych i refleksje na temat urody  

i jej przemijania ( 150- 200 wyrazów ). 

MOMENTY ŻYCIA NINA: 

1. Ciężka praca w piekarni. 

2. Pożyczenie pieniędzy na zakup kuferka. 

3. Kupno kuferka. 

4. Prośba Kru o założenie twarzy. 

5. Odsprzedanie kuferka w lombardzie. 

PRACĘ ZAPISZ W WORDZIE I WYŚLIJ NA MAILA!! 
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 Zinterpretuj pisemnie wypowiedź Kru: „ Doświadczenie moje mnie uczy, że można 

doskonale żyć bez twarzy”. Następnie dokończ zdanie: Żyć bez twarzy oznacza … 

UWAGA! Zdalne lekcje z języka polskiego Będą się odbywać w poniedziałki wtorki, 

czwartki w godz. 11.00 – 12.00, link na stronie internetowej szkoły. Do usłyszenia!! 

 

 

 


