
11.05.2020 

TEMAT: Sprawdź swoją wiedzę i umiejętności 

Dziś moi drodzy krótki test Waszej wiedzy z ostatniego tygodnia i 

powtórek na classroomie.  

Proszę o odesłanie zdj lub pliku do godz. 12.00 

1. Dopisz odpowiednie zakończenia zdań: 

 

1. Na pytania: co robi?, co się z nim dzieje? , odpowiada 

…………………. .  

2. W zdaniu: „Joanna, Sylwia i Katarzyna poszły do teatru” – 

występuje podmiot …………….  

3. Podmiot i wyrazy, które go określają, tworzą …….…….. podmiotu.  

4. Podmiot, orzeczenie, przydawka, dopełnienie i okolicznik to 

……….………. zdania.  

5. Związek główny w zdaniu tworzy podmiot i ………………….. .  

6. Na pytania: jak?, gdzie?, kiedy? – odpowiada ……………….. .  

7. Odpowiada na pytania: jaki?, jaka?, jakie?.  

8. Na pytania: kogo?, czego?, komu?, czemu? – odpowiada 

……………….. .  

9. Zespoły składniowe, w których jeden człon jest nadrzędny 

(określany), a drugi podrzędny (określający) to związki 

…………………… .  

10. Orzeczenie imienne składa się z ………………. i orzecznika.  

11. Główna część zdania, odpowiadająca na pytania: kto? ,co?.  



12. Nauka o budowie wypowiedzeń. Bada części składowe 

wypowiedzenia oraz sposoby ich łączenia 

2. Wykonaj wykres zdania i nazwij go: 

a) Mój kolega poszedł łowić ryby, ale zaczął padać deszcz. 

 

 

 

 

 

 

b) Ona tam siedzi, patrzy na chmury i zastanawia się nad swoim 

życiem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12.05.2020 

TEMAT: życiowe wybory. 

1. Zobacz w podręczniku na str. 221 mural. 

2. Odpowiedz pisemnie pod notatką z lekcji na pytania: 1, 2, 3 i 4 

łącząc je w spójną i logiczną wypowiedź – potraktuj to zadanie tak 

jakby było egzaminacyjne. Twoja wypowiedź zostanie oceniona pod 

kątem egzaminacyjnym. Powodzenia! 

Odpowiedź wyślij do mnie najpóźniej w środę – 13.05 

3. NOTATKA: 

Street art – dziedzina sztuki obejmująca dzieła tworzone w przestrzeni 

publicznej, zwykle mające charakter bezprawnej ingerencji. Termin 

zawiera w sobie tradycyjne graffiti, lecz często jest użyty dla 

odróżnienia aktywności artystycznej w przestrzeni miejskiej od 

wandalizmu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13.05.2020 

TEMAT: Bez wyboru. 

1. Przeczytaj z podręcznika str. 233 wiersz K.K. Baczyńskiego. 

2. Wyobraź sobie, że jest rok 1943 – Warszawa. Jakie dylematy 

przeżywałbyś jako młody człowiek w obliczu wojny? 

3.K.K. Baczyński należał do tzw. pokolenia Kolumbów – zastanów się 

na czym polegał tragizm tego pokolenia. 

4. Pomyśl w jaki sposób wojna wpływa na psychikę człowieka? A 

może nic w jego życiu nie zmienia? 

5. NOTATKA: 

POKOLENIE KOLUMBÓW → to pokolenie młodych poetów, którym 

przyszło żyć w okresie II wojny światowej. To pisarze urodzeni ok. 

1920 roku, a więc już w wolnej Polsce. To właśnie wojna wywarła 

ogromny wpływ na ich twórczość literacką. Jednym z Kolumbów jest 

właśnie Krzysztof Kamil Baczyński. 

INTERPRETACJA UTWORU  

Jest to wiersz, w którym dramat wojny zestawiony został z 

pięknem przyrody. Przyroda jako symbol czasów sprzed wojny, 

ukształtowała podmiot liryczny, wpłynęła na jego duchowość, 

wrażliwość i odbiór świata . Jest to utwór, w którym Baczyński 

niejako ukazał dramat całego swojego pokolenia. Ma to wymiar 

o tyle tragiczniejszy, że było to pokolenie ludzi urodzonych w 

wolnej już Polsce, w Polsce wolnej po ponad 120 latach 

zaborów. Nie mogli oni jednak zaznać spokoju i szczęścia, a ich 

los okazał się o wiele bardziej tragiczny od losu ich przodków . 

Wojna jest pokazana jako czas apokalipsy – przez co przekreśla 

szczęśliwe życie.  

 



 

14.05.2020 

TEMAT: Trudna sytuacja. 

1. Przeczytaj z podręcznika na str. 235 fragment utworu „Pozłacana 

rybka”. 

2. Zastanów się co byś zrobił gdybyś był rodzicem i miał dziecko, 

którym ty jesteś co byś powiedział o wychowaniu? Jak myślisz co  

wychowaniu jest najtrudniejsze?  

3. Czy uważasz, że dorośli powinni konsultować z Tobą podejmowane 

przez siebie decyzje? 

4. NOTATKA:  

RODZINA – TO NAJWAŻNIEJSZA I PODSTAWOWA GRUPA 

SPOŁECZNA, NA KTÓREJ OPIERA SIĘ CAŁE SPOŁECZEŃSTWO 

Pod notatką z lekcji, w formie tabeli stwórz katalog praw dziecka i rodzica. 

Wystarczy, że każda rubryka będzie miała pięć punktów. Swoje stanowisko 

przedstaw w oparciu o własne doświadczenia – zadanie wyślij do następnej 

lekcji.  

PRAWA RODZICA PRAWA DZIECKA 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

15.05.2020 

TEMAT: Iść własną drogą.  

1. Przeczytaj z podręcznika str. 238-241. 

2. Zastanów się z czym kojarzą ci się określenia: największe kłamstwo 

świata, własna legenda i dusza wszechświata. 

3. Pomyśl: czy człowiek we współczesnym świecie dysponuje wolną 

wolą, czy o jego życiu decydują czynniki od niego niezależne?  

4. W ramach notatki stwórz mapę mentalną. Narysuj drogę, która ma 

przedstawiać Twoją drogę życiową po skończeniu ósmej klasy. 

Wewnątrz zapisz wartości, którymi powinieneś się kierować idąc tą 

ścieżką. – zadanie odeślij do piątku – 22.05 

DO PRZECZYTANIA: 

Książka opowiada historię pasterza o imieniu Santiago, wędrującego ze swoim 

stadem owiec po Andaluzji. Miał on zostać księdzem, ale porzucił naukę dla 

podróżowania. Jest zakochany w dziewczynie z miasta. Miewa on 

powtarzający się sen o zakopanym gdzieś przy egipskich piramidach skarbie. 

Gdy przychodzi do jakiegoś miasteczka sprzedać wełnę udaje się do Cyganki, 

która mówi mu, że powinien iść do Egiptu szukać skarbu. Zawiedziony radami 

Cyganki udaje się na spacer po mieście. Spotyka starca, który przedstawia się 

jako król Salem. Król zachęca go do podróży do Egiptu. Twierdzi również, że 

każdy człowiek ma swoją Własną Legendę, czyli jakąś życiową misję, która 

powinna być zrealizowana, choćby za cenę największego poświęcenia. 

Santiago wyrusza w podróż. Po dotarciu do Afryki zostaje okradziony. Po 

drodze pracuje u sprzedawcy kryształów. Ma zamiar wracać, nie robi tego 

jednak i nadal pragnie iść do Egiptu. Po licznych perypetiach i spotkaniu 

tytułowego alchemika, uczy się co tak naprawdę znaczy życie; że wszystko 

jest połączone. Rozmawia z Duszą Świata, przemienia się w wiatr. Poznaje 

również miłość swojego życia - Fatimę, której zapach kiedyś przywiał do 

niego podmuch. Po dotarciu do piramid okazuje się, że skarbu wcale tam nie 



ma. Dopiero tam uświadomił sobie, gdzie rzeczywiście znajduje się skarb. 

Odnalazłszy go wraca do swej wybranki. 


