
język polski klasa VIII  

 

Temat  1.  „Wojna u Lemurów” źródłem refleksji na temat postawy człowieka w obliczu konfliktu. 

 

1. Przeczytaj fragment opowiadania  pt. „Wojna u Lemurów” Leszka Kołakowskiego. 

(podręcznik GWO str. 257-261)  

 

2. Wyjaśnij źródła konfliktu przestawionego w utworze. Odpowiedz na pytania: 

 

 Kto z kim walczył? 

 Jaki spraw dotyczył spór? 

 Jak słowami określiłbyś jego rangę? 

 

3. Przeanalizuj postawy bohaterów w obliczu konfliktu: 

 

 Wyszukaj fragmenty i na ich podstawie opisz zachowanie: 

 

 na początku konfliktu, 

 podczas prób pogodzenia obu stron przez średniego Lemura, 

 po uwięzieniu mediatora. 

 

 Porównaj postawy Lemurów dużych i małych z postawą Lemura średniego. 

 

 Co świadczy o tym, że małe i duże Lemury są zainteresowane jedynie 

udowodnieniem  własnych racji? 

 Które  działania średniego Lemura świadczą o tym, że rozwiązanie konfliktu 

jest dla niego najważniejszą sprawą? 

 

 Jak zachowanie bohaterów opisane w zakończeniu utworu świadczy o nich samych? 

 

 Co małym i dużym Lemurom  pozostało z konfrontacji z ideami średniego 

Lemura? 

 Jak – według Ciebie- można zinterpretować czekanie na anioła? 

 

4. Zastanów się, jakie refleksje  o człowieku i jego naturze zostały zawarte w utworze Leszka 

Kołakowskiego „Wojna u Lemurów”?  Zapisz w zeszycie swoje propozycje.  

 

 

 

 



Temat 2: Rozwiązujemy zadania utrwalające wiadomości do egzaminu ósmoklasisty. 

 

Julio Cortazar 

„Kondor i kronopio” 

 

 Niby piorun spada kondor na kron opia, który przechodzi przez Tinogastę. Kondor dociska go 

do granitowej ściany i z wielkim ożywieniem mówi, co następuje: 

Kondor: Odważ się powiedzieć, że nie jestem przepiękny. 

Kronopio:  Jesteś najpiękniejszym ptakiem, jakiego kiedykolwiek widziałem. 

Kondor: Więcej. 

Kronopio: Jesteś piękniejszy od rajskiego ptaka. 

Kondor.  Odważ się powiedzieć, że nie latam wysoko. 

Kronopio. Latasz na zawrotnych szybkościach i jesteś całkowicie ponaddźwiękowy i  stratosferyczny. 

Kondor. Odważ się powiedzieć, że śmierdzę. 

Kronopio: Pachniesz piękniej niż cały litr wody kolońskiej Johann – Maria Farina. 

Kondor:  Gówniarz. Nie daje najmniejszej możliwości, żeby go rozdziobać.  

(Opowieści o kronopiach i famach. Tłumaczenie: Zofia Chądzyńska, Marta Jordan. ) 

Kondor -  duży ptak padlinożerny, osiąga wielkość do 130 cm, rozpiętość jego skrzydeł wynosi 260-

320 cm 

Kronopie- postaci z tomu opowiadań Julia Cortazara. Są strasznymi bałaganiarzami, niczego nie 

pamiętają. Potrafią się cieszyć, lubią śpiewać, mają fantazję 

   (  Słownik bohaterów literackich)  

 

1. Opisz w kilku zdaniach zdarzenia przedstawione w utworze „Kondor i kronopio”. 

 

2. Co oznacza słowo więcej  w wypowiedzi kondora? Podaj sformułowanie synonimiczne. 

 

3. Jaką refleksję- twoim zdaniem- można odczytać z tekstu J. Cortazara? Zapisz swoją 

propozycję. 

 

4. Uzupełnij zdanie odpowiednią informacją. 

 



Wypowiedzenia rozpoczynające  się czasownikiem odważ się   to…. 

 

 zdania  pojedyncze 

 zdania złożone współrzędnie wynikowe 

 zdania złożone przeciwstawne 

 zdania złożone z podrzędnym dopełnieniowym 

 zdania złożone z podrzędnym podmiotowym 

 zdania złożone z podrzędnym orzecznikowym 

 

 

5. Wybierz informacje na temat wypowiedzi kondora i kronopia – zapisz zdania. 

 

 

Kondor  w swoich wypowiedziach  prowokuje/manipuluje/kłamie/prawi 

komplementy/stosuje eufemizmy. 

 

Kronopio w swoich wypowiedziach prowokuje/manipuluje/kłamie/prawi 

komplementy/stosuje eufemizmy. 

 

6. Wypisz z tekstu przykład kolokwializmu. 

 

7. Do wyrazu  śmierdzieć  zapisz w zeszycie po jednym przykładzie wyrazu bądź  sformułowania 

będącego : 

 

 eufemizmem………………….. 

 antonimem………………………………… 

 

8. Do dwóch rzeczników z tekstu podaj wyrazy o szerszym zakresie znaczeniowym. 

 

9. Spośród wymienionych wyrazów wybierz przysłówki. 

 

niby / który/ piękniej/ więcej/ całkowicie/ cały/wysoko/ żeby/ najmniejszy 

 

10. Utwórz brakujące stopnie podanych przymiotników. 

 

wielkie -…………….- ………………. 

……………..- piękniejszy-………………… 

………………- …………………..- najmniejsza 

 

 Wypisz z tekstu trzy przymiotniki, które się nie stopniują,  i wyjaśnij dlaczego. 

 

 

 



 

Temat 3: Jak walczyć z cyberprzemocą? 

 

Zadanie wstępne . Obejrzyj film (kliknij w link) 

https://www.youtube.com/watch?v=CLRBYhd7e4Q  

Jakie są twoje wrażenia po obejrzeniu tego filmiku? 

 

1. Przeczytaj uważnie artykuł  dotyczący cyberprzemocy. (kliknij w link)  

 

https://www.poradnikzdrowie.pl/psychologia/zdrowie-psychiczne/cyberprzemoc-cyberbullying-

cyberstalking-czym-sie-objawia-i-jakie-sa-jej-rodzaje-jak-reagowac-na-cyberprzemoc-aa-C8BU-hSQ8-

L3wu.html 

2. Jak według Ciebie można ustrzec się cyberprzemocy? 

 

3. Co należy robić, gdy jest się świadkiem cyberpzemocy? 

 

4. Co należy zrobić, gdy jest się ofiarą cyberprzemocy? 

 

5.  Przyjrzyj się poniższym hasłom i spotom reklamowym. Następnie odpowiedz na pytania: 

 

 Do kogo są adresowane? 

 Jaki jest ich cel 

 Jakie intencje są wpisane w te komunikaty? 

 Jak ze względu na odbiorcę zróżnicowano pomysły graficzno-słowne? 

 

https://www.wirtualnemedia.pl/artykul/hejt-w-internecie-co-robic-srodowisko-dzieci-i-

mlodziezy-nie-hejtuje-reaguje-reklama 

https://beskidzka24.pl/mlodziez-powiedziala-dosc/  

https://fdds.pl/oferta/2686-2/ 

6. Wybierz jedną propozycję i stwórz tekst o charakterze dydaktycznym mówiący o walce z 

agresją i cyberprzemocą. 

 

 Opowiadanie dla małych dzieci. 

 Komiks dla nastolatków. 

 Ulotka skierowana do rodziców. 

 Reklama społeczna 

https://www.youtube.com/watch?v=CLRBYhd7e4Q
https://www.poradnikzdrowie.pl/psychologia/zdrowie-psychiczne/cyberprzemoc-cyberbullying-cyberstalking-czym-sie-objawia-i-jakie-sa-jej-rodzaje-jak-reagowac-na-cyberprzemoc-aa-C8BU-hSQ8-L3wu.html
https://www.poradnikzdrowie.pl/psychologia/zdrowie-psychiczne/cyberprzemoc-cyberbullying-cyberstalking-czym-sie-objawia-i-jakie-sa-jej-rodzaje-jak-reagowac-na-cyberprzemoc-aa-C8BU-hSQ8-L3wu.html
https://www.poradnikzdrowie.pl/psychologia/zdrowie-psychiczne/cyberprzemoc-cyberbullying-cyberstalking-czym-sie-objawia-i-jakie-sa-jej-rodzaje-jak-reagowac-na-cyberprzemoc-aa-C8BU-hSQ8-L3wu.html
https://www.wirtualnemedia.pl/artykul/hejt-w-internecie-co-robic-srodowisko-dzieci-i-mlodziezy-nie-hejtuje-reaguje-reklama
https://www.wirtualnemedia.pl/artykul/hejt-w-internecie-co-robic-srodowisko-dzieci-i-mlodziezy-nie-hejtuje-reaguje-reklama
https://beskidzka24.pl/mlodziez-powiedziala-dosc/
https://fdds.pl/oferta/2686-2/


Temat 4: Wiersz Piotra Macierzyńskiego „Stworzenie KL Auschwitz”. 

 

Piotr Macierzyńki 

Stworzenie KL Auschwitz 

27 kwietnia 1940 roku Heinrich Himmler rozkazał 

Richardowi Glucksowi założyć obóz koncentracyjny w Oświęcimiu 

I rozbudować go siłami więźniów 

I esesmani wiedzieli że jest to dobre 

 

4 maja 1940 roku Rudolf Hoss został mianowany komendantem KL Auschwitz 

I to był strzał w dziesiątkę 

 

20 maja 1940 roku przywieziono kamień węgielny 

- 30 niemieckich kryminalistów z Sachsenhausen 

Bruno Brodniewitsch został mianowany starszym obozu 

Reszcie rozdano funkcje blokowych i kapów 

I to było świetne posunięcie 

 

29 maja 1940przyjechało 40 więźniów z obozu Dachau 

1 Niemiec i 39 Polaków 

głównie gimnazjalistów z Łodzi 

przywieźli wagon drutu kolczastego 

i było to dobre 

 

10 czerwca 1940 zatwierdzono rysunek techniczny 

Pieca do kremacji zwłok w obozie Auschwitz 

I było to dobre 



1. Przeczytaj informacje o historii KL Auschwitz. 

http://auschwitz.org/historia/  

 

2. Określcie do jakich wydarzeń historycznych nawiązuje utwór Piotra Macierzyńskiego. Podaj 

czas i miejsce zdarzeń. 

 

3. Przeanalizuj kompozycję wiersza. 

 

 Ustal, z ilu części składa się utwór i na jakiej zasadzie zostały wyodrębnione. 

 

 Powiedz, jak są zbudowane poszczególne części utworu. 

 

 Czym się rozpoczynają? 

 

 Co jest ich treścią? 

 

 

 Jakie słowa je zamykają? 

 

 

 Powiedz, jak budowa utworu P. Macierzyńskiego nawiązuje do biblijnego opisu 

stworzenia świata 

 

4.  Piotr Śliwiński- krytyk literacki i badacz polskiej poezji współczesnej- powiedział, że wiersze 

Piotra Macierzyńskiego z tomiku „Książka z kostnicy” przypominają historyczno-poetycki 

reportaż. Wskaż cechy tekstu, które pozwoliły na sformułowanie takiej opinii. 

 

5. Zinterpretuj metaforyczny sens utworu.  

 

 Porównaj stworzenie świata w Biblii ze światem stwarzanym w Auschwitz. Wyjaśnij, 

na czym polega kontrast między nimi. 

 

 W jaki sposób  nawiązania do biblijnego stworzenia wpływają na wymowę wiersza.  

 

 

 

 

 

 

http://auschwitz.org/historia/


Temat 5: Opis i interpretacja obrazu  Wasilija Wereszczagina.  

 

Wasilij Wereszczagin „ Apoteoza wojny poświęcona wszystkim zdobywcom przeszłym, 

teraźniejszym i przyszłym, 1871, olej na płótnie  

http://www.theartbook.pl/publikacje/temat/10,apoteoza-wojny-wasilij-wiereszczagin-czyli-obraz-

dedykowany-wszystkim-wielkim-zdobywcom-minionym-wspolczesnym-i-przyszlym 

1. Opisz odczucia, które budzi w tobie obraz Wereszczagina. 

 

2. Przyjrzyj się uważnie obrazowi. Powiedz: 

 

 które jego elementy najsilniej oddziałują na twoje emocje. 

 w jaki sposób kolorystyka obrazu wpływa na wasz odbiór działa. 

 

3. Zinterpretuje tytuł dzieła. Weź pod uwagę : 

 

 wymowę tytułu w zestawieniu z obrazem, 

 znaczeni słowa apoteoza  (kliknij w poniższy link) 

 

https://sjp.pwn.pl/sjp/apoteoza;2550562.html 

 

 dedykację zawartą w tytule 

 

4. Jakie przesłanie- według  ciebie- wyraził artysta? Napisz notatkę interpretacyjną, w której 

uwzględnisz wnioski z poprzednich zadań.  

 

5. Zgromadź argumenty do rozprawki na temat „Wojna niszczy wartości i łamie prawa 

człowieka a artysta nie pozostaje obojętny”. Skorzystaj z wiadomości zdobytych podczas 

lekcji i wiedzy pozaszkolnej.  

 

Powtórka przed egzaminem ósmoklasisty 

„Dziady” cz. II Adama Mickiewicza 

https://www.youtube.com/watch?v=PkrEoGnLaz0&list=PLHJtaUTuNdTwJYSUukebce61OPm9Li68Y&i

ndex=7 

Jak napisać rozprawkę? 

https://www.youtube.com/watch?v=8BMacJ3RM8c&t=3s  

 

 

http://www.theartbook.pl/publikacje/temat/10,apoteoza-wojny-wasilij-wiereszczagin-czyli-obraz-dedykowany-wszystkim-wielkim-zdobywcom-minionym-wspolczesnym-i-przyszlym
http://www.theartbook.pl/publikacje/temat/10,apoteoza-wojny-wasilij-wiereszczagin-czyli-obraz-dedykowany-wszystkim-wielkim-zdobywcom-minionym-wspolczesnym-i-przyszlym
https://sjp.pwn.pl/sjp/apoteoza;2550562.html
https://www.youtube.com/watch?v=8BMacJ3RM8c&t=3s


Co powtórzyć przed egzaminem ósmoklasisty?  

https://www.youtube.com/watch?v=duUIaEw9tAg&t=53s  

 

 

 

 

Materiały zostały opracowane  w oparciu o  podręczniki  i ćwiczenia do nauki języka polskiego   

w  klasie 8 szkoły podstawowej  pt.  „Między nami” Gdańskiego Wydawnictwa Oświatowego oraz 

zasoby Internetu ( podane linki). 

 

https://www.youtube.com/watch?v=duUIaEw9tAg&t=53s

