
język polski kl. VIII  15 – 19  lutego 2021 

 

Temat 1: Perswazyjna funkcja wybranych zdjęd i plakatów społecznych. 

 

1. Kliknij w poniższe linki i zapoznaj się z  plakatami społecznymi. 

https://www.wirtualnemedia.pl/artykul/dopal-cene-swojej-smierci-w-kampanii-

myslowic-przeciw-dopalaczom-wideo 

https://warminsko-mazurska.policja.gov.pl/ol/aktualnosci/10206,Elblag-Plakaty-przeciw-

dopalaczom.html 

https://zachodniopomorska.policja.gov.pl/sz/aktualnosci/prewencja-i-profilaktyk/nasze-

kampanie-spoleczn/66,Nasze-kampanie-spoleczne.html 

 

2. Jakie wrażenia wywarły na tobie i jakie uczucia wzbudziły powyższe plakaty i zdjęcia? 

 

3. Przeanalizuj, w jaki sposób przedstawione plakaty i zdjęcia oddziałują na odbiorcę. 

 

 Odpowiedz na pytania: 

 Do jakiej grupy ludzi są skierowane? 

 Jakie skojarzenia wykorzystano, aby przedstawid problem? 

 Zinterpretuj pomysły graficzne i słowne, a następnie objaśnij, w jaki sposób 

łączą się z przesłaniem plakatów i zdjęd 

 

4. Wyjaśnij, jaką funkcję pełnią teksty kultury podejmujące tematykę społeczną. 

 

5. Wybierz jeden plakat lub zdjęcie i je zinterpretuj. Zapisz  swoje uwagi w 

kilkuzdaniowej wypowiedzi. 
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Temat: 2: Poznajemy pojęcie gwary środowiskowej. 

 



 

 

1. Na podstawie tekstu: 

 

 powiedz, czym są gwary środowiskowe, 

 wyjaśnij, czym są gwary środowiskowe różnią się od oficjalnego języka 

literackiego. 

 

2. Porozmawiaj na temat funkcji, jakie pełnią gwary środowiskowe. 

 Wyszukaj w tekście odpowiednie fragmenty i na ich podstawie określ ich 

funkcje. 

 Podaj przykłady sytuacji znanych ci z własnych doświadczeo i obserwacji. 

 

3. Przedstaw  własne opinie na temat stosowania gwar środowiskowych. Uzasadnij 

swoje stanowisko. 

 

4. Napisz krótki dialog, w którym bohaterowie używają słownictwa z gwary 

młodzieżowej. Podkreśl te sformułowania i podaj ich odpowiedniki  w języku polskim. 

 

 



Temat 3: Ćwiczenia w tworzeniu wypowiedzi o charakterze publicystycznym. 

 



 



 

 

1. Wyobraź sobie, że jesteś dziennikarzem. Przygotuj krótki artykuł o pożarze 

przedstawionym w utworze Bolesława Prusa. 

 

2. Zastanów się nad postawą bohaterów przedstawionych w utworze „Na wakacjach”. 

 

 Określ sytuację , w której zostali przedstawieni przyjaciel narratora i Jagna. 

 Omów zachowanie mężczyzny. W tym celu: 

 zacytuj fragmenty, w których bohater relacjonuje swoje 

przemyślenia i kolejne reakcje, 

 zinterpretuj jego słowa: „My już tacy!”, 

 Omów zachowanie Jagny. W tym celu: 

 zacytuj fragmenty dotyczące jej reakcji, 

 porozmawiaj na temat postawy bohaterki 

 Tchórzostwo czy rozsądek? Brawura czy bohaterstwo? Skomentuj i oceo postawy 

bohaterów 

 

 

 

 

 

 

 



Temat 4: Interpretujemy opowiadanie S. Mrożka pt. „Artysta”. 

 

 

1. Wskaż pytania, na które można znaleźd  odpowiedź w utworze „Artysta”. 

 

 Kim jest narrator opowiadania? 

 Kiedy się toczy akcja utworu? 

 Dlaczego Kogut odpowiedział na ofertę cyrku? 

 Dlaczego dyrektor cyrku nie zatrudnił Koguta? 

 Jakie były marzenia Koguta? 

 Jak Kogut wyjaśnił towarzyszom odrzucenie propozycji dyrektora cyrku? 

 

2. Przedstaw bohaterów opowiadania. 

 

 Każdej postaci biorącej udział w akcji utworu przypisz cechy, które najtrafniej 

określają jej postawę. 

 



KOGUT DYREKTOR LIS NARRATOR 

    

    

    

 

 Powiedz, w zachowaniu którego bohatera można dostrzec ironię. Uzasadnij 

swój wybór. 

 Określ, jakimi wartościami kierował się Kogut w swoich decyzjach. 

 

 

 

Temat 5: Charakterystyka porównawcza- dwiczenia. 

ZAPAMIĘTAJ !!! 

 

 



 



 Zrekonstruuj plan wypowiedzi. Weź pod uwagę, jaką metodę porównania 

bohaterów zastosowano w tekście. 

 Ustal, w jakim celu i w jaki sposób zostały wprowadzone cytaty. 

 Wskaż elementy, które wpływają na spójnośd tekstu. 

2.Napisz wypowiedź, w której porównasz pod kątem wybranych cech dwie osoby znane ci ze 

świata sportu, mody, filmu itp. 

 Przedstaw te osoby oraz opisz, jak wyglądają. 

 Wybierz kryteria porównania. 

 Ogólne, dotyczące na przykład tego: 

 jakimi zasadami najczęściej kierują się w życiu, 

 co jest dla nich ważne, a co uważają za nieistotne. 

 Szczegółowe, na przykład: 

 co lubią robid, 

 czym się interesują 

 Wypisz cechy charakteru i przemyśl sposób ich zestawienia. Podaj przykłady sytuacji, 

wypowiedzi lub zachowania, w których ujawniają się te cechy. 

 Napisz plan, a następnie charakterystykę porównawczą. 

 

Powodzenia  

 

 

Materiały zostały opracowane  w oparciu o  podręczniki do nauki języka polskiego  w szkole 
podstawowej  pt.  „Między nami. Język polski 8. ” Gdaoskiego Wydawnictwa Oświatowego oraz 
zasoby internetu ( podane linki w poszczególnych scenariuszach lekcji). 

 


