
język polski klasa VIII  

 

Temat  1.  Sprawdź siebie - indywidualna praca z tekstem. 

1. Przeczytaj uważnie fragment  tekstu  Pierre’a Dac’a pt.  „Rozmowa w granicach 

zdrowego rozsądku”  (podręcznik GWO, str. 274) 

 

2. Wybierz poprawną odpowiedź i uzupełnij w zeszycie zdanie. 

 

Tekst Dac’a to: 

 

 monolog 

 dialog 

 wywiad 

 

3.  Przeanalizuj rozmowę bohaterów. Odpowiedz na pytania i przytocz odpowiednie 

fragmenty tekstu 

 Jakie tematy podejmują rozmówcy? 

 W jakiej atmosferze przebiega rozmowa? 

 Jak rozmówcy zachowują się względem siebie? 

 Jakie emocje towarzyszą rozmowie i jak są wyrażanie? 

 

 

4. Zinterpretuj sytuację przedstawioną w utworze „Rozmowa w granicach zdrowego 

rozsądku”. Wyjaśnij, na co wskazuje- według ciebie- powielanie szablonów 

językowych. 

 

5. Metaforą jakich zachowań międzyludzkich może być- twoim zdaniem- rozmowa 

bohaterów? W 2-3 zdaniach zapisz uzasadnienie swojej wypowiedzi. 

 

6. Wskaż poprawną odpowiedź. 

 

W tekście rozmowy są utrzymane w stylu: 

 urzędowym 

 potocznym 

 publicystycznym 

 

7. Wypisz  z tekstu dwa przykłady sformułowań wartościujących. Do wypisanych 

wyrażeń podaj po jednym przykładzie antonimu. 

 



8. Dokończ zdanie. Wybierz odpowiedź A albo B i jej uzasadnienie spośród 1,2 lub 3. 

 

Wyraz „rychłe”  użyty w tekście jest we współczesnej polszczyźnie 

 

A. archaizmem  

B.  neologizmem             ponieważ  1. często stosuje się go w języku potocznym 

2. wyszedł z powszechnego użycia 

3. niedawno się pojawił w języku polskim 

9. Spośród podanych wyrazów wybierz nieosobowe formy czasownika i je nazwij. 

 

świadczy/ słychać/ dzieje się/ podano/ kupowane/ reklamujące/ pchając 

 

10.  Narysuj wykresy do podanych zdań. 

 

 Przez scenę, pchając ogromny wózek z zakupami, idzie małżeńska para. 

 W zapowiedziach podano, że sztuka jest komedią, która w bezkompromisowy 

sposób obnaża absurdy naszej codziennej rzeczywistości.  

 

11.  Zaprojektuj  billboard informujący o promocji sekatorów. Zastosuj co najmniej jeden 

zabieg o charakterze perswazyjnym.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Temat 2. Artysta jako kreator w wierszu „Radość pisania” Wisławy Szymborskiej.  

 

1. Przeczytaj wiersz Wisławy Szymborskiej pt. „Radość pisania” a następnie wykonaj ćwiczenia, 

które znajdują się na stronie epodreczniki.pl  (kliknij w poniższy  link) 

https://epodreczniki.pl/a/radosc-pisania/DjUQlT3xC  

 

2. W imieniu osoby mówiącej z wiersza Szymborskiej zabierz głos w dyskusji na temat artysty. 

 Wskaż w wierszu fragmenty ilustrujące proces tworzenia i je zinterpretuj 

 Ustal, co osoba mówiąc sądzi o sobie jako twórcy i jakie jest jej miejsce w procesie 

tworzenia. 

 Zinterpretuj ostatnią strofę. Wyjaśnij, dlaczego aktowi twórczemu towarzyszy radość 

i jak rozumiesz słowa: możność utrwalania  oraz zemsta ręki śmiertelnej.  

 Zredaguj kilkuzdaniowy komentarz 

 

 

3.  Zapoznaj się z ideą blackout poety – czyli techniką tworzenia wierszy przez zaciemnianie 

tekstu, który jest kopią strony dowolnej książki lub gazety. Wybrane przez autora słowa mają 

stworzyć zupełnie nowy tekst. Autorzy utworów, które powstają w ten sposób, wykorzystują 

często ciekawe formy graficzne, łącząc obraz ze słowami.  Zobacz przykładowe prace (kliknij 

w poniższy link) 

 

https://pl.pinterest.com/pin/131308145365097230/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://epodreczniki.pl/a/radosc-pisania/DjUQlT3xC
https://pl.pinterest.com/pin/131308145365097230/


Powtórka przed egzaminem ósmoklasisty 

„Świtezianka” – ballada   Adama Mickiewicza 

https://www.youtube.com/watch?v=M4BIBXwhw88&list=PLHJtaUTuNdTwJYSUukebce61OPm9Li68Y

&index=6  

„Quo Vadis” – Henryk  Sienkiewicz 

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

ndex=4  

 

 

Jak dobrze zdać egzamin ósmoklasisty? Porady  od egzaminatora. 

https://www.youtube.com/watch?v=h7aFCJ2QqUw  

 

 

 

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=M4BIBXwhw88&list=PLHJtaUTuNdTwJYSUukebce61OPm9Li68Y&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=M4BIBXwhw88&list=PLHJtaUTuNdTwJYSUukebce61OPm9Li68Y&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=LItBAdfLuxM&list=PLHJtaUTuNdTwJYSUukebce61OPm9Li68Y&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=LItBAdfLuxM&list=PLHJtaUTuNdTwJYSUukebce61OPm9Li68Y&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=h7aFCJ2QqUw

