
Język polski kl. VIII 

Witam! W tym tygodniu proponuję następujące tematy. 

 

1. Temat: Jednostka wobec wielkiej historii. O dylematach poety- żołnierza – „ Z głową  

              na karabinie” K. K. Baczyńskiego. 

 Przeczytaj wiersz i informacje o autorze, s. 233 w podręczniku. 

 Przepisz do zeszytu notatkę: 

Krzysztof Kamil Baczyński to jeden z poetów należących do Pokolenia Kolumbów. 

Urodził się po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, ale jego młodość przypadła na czas 

okupacji hitlerowskiej, nie dane mu więc było w pełni cieszyć się urokami życia. Nazwa 

pokolenia pochodzi od tytułu książki „ Kolumbowie. Rocznik 20” autorstwa Romana 

Bratnego. Baczyński był rówieśnikiem bohaterów „ Kamieni na szaniec” – Alka, Rudego  

i Zośki, skończył również to samo liceum im. Stefana Batorego w Warszawie. Młodzi ludzie 

musieli zmierzyć się z brutalnością okupanta, patrzeć na cierpienie i śmierć rodaków, odłożyć 

na później realizację swych marzeń i planów. Wzięli aktywny udział w ruchu oporu, wielu  

z nich uczestniczyło w powstaniu warszawskim. Ich tragizm wynikał nie tylko z grozy 

czasów, w jakich przyszło im żyć, ale również z nierównej walki, jaką podjęli z okupantem 

oraz moralnych rozterek związanych z zabijaniem człowieka.  

 Wykonaj ćw. 1, 2, 3, 6, s. 234. 

 

2. Temat: Zrozumieć rodziców, czyli o trudnych wyborach naszych bliskich – praca  

              z tekstem B. Kosmowskiej „ Pozłacana rybka”. 

 Przeczytaj tekst, s. 235 – 237 w podręczniku. 

 Wykonaj ćw. 1, 3, s. 237. 

 

3. Temat: Pasterz, który żył w zgodzie ze sobą. „ Alchemik” Paulo Coelho powieścią  

              o wewnętrznej wolności.  

 Przeczytaj tekst s. 238 – 241. 

 Napisz w zeszycie krótkie odpowiedzi na poniższe pytania: 

 Jaki zawód chciałabyś / chciałbyś wykonywać w przyszłości? 

 Z jakiego powodu wybrałaś / wybrałeś to zajęcie? 
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 Bazując na tekście i własnych przemyśleniach, napisz w zeszycie definicje pojęć: 

największe kłamstwo świata, Własna Legenda, Dusza Wszechświata.  

 Wykonaj pisemnie w zeszycie ćw. 4, 7, s. 241. 

 Napisz rozprawkę: Czy człowiek we współczesnym świecie dysponuje wolną wolą, czy 

o jego życiu decydują czynniki od niego niezależne? W argumentacji wykorzystaj trzy 

utwory: „ Z głową na karabinie”, „Pozłacana rybka”, „Alchemik”. Pracę zapisz  

w Wordzie i w załączniku prześlij na maila. 

 

Proszę o wykonanie i przesłanie prac do świąt. 

Życzę Wam i Waszym Rodzinom zdrowych i spokojnych  

Świąt Wielkanocnych. 

 

 

 

 


