
język polski klasa VIII  

 

Temat  1.  Czym jest prawdziwe aktorstwo? 

1. Zapoznaj się z fragmentem dramatu Wiliama Shakespeare’a pt. „Hamlet, książę 

Danii”  ( Akt III, Scena II, Sala zamkowa )  kliknij w poniższy link i przeczytaj go na głos. 

https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/hamlet/ 

 

2. Na podstawie fragmentu dramatu zapisz, jak- według Hamleta- powinien grad aktor. W tym 

celu wykonaj zadania: 

 

 Ustal: 

 jakie wymagania stawia aktorom Hamlet, 

 czego aktor powinien się wystrzegad, 

 

 Zapisz  w zeszycie własnymi słowami rady, których Hamlet udziela aktorom. 

 

3. Zinterpretuj słowa bohatera na temat wizji teatru przedstawionego przez Hamleta. Wszelka 

przesada kłoci się z celem teatr: a celem tym było i jest- tak u początków teatru, jak i dzisiaj- 

podstawid zwierciadło naturze, uświadamiad cnocie i haobie ich własne rysy, substancji epoki  

nadawad formę, która ją utrwali.  

 

 

4. Przeczytaj wywiad Anny Nastulanki z Gustawem Holubkiem (kliknij w link poniżej) 

 

https://kultura.dziennik.pl/teatr/artykuly/88183,holoubek-cholera-wie-skad-sie-wzialem-w-

teatrze.html  

 

 Na czym polega specyfik teatru i gry aktorskiej? 

 Co – według Gustawa Holubka- decyduje o dobrej grze aktorskiej? 

 Porównaj rady Hamleta z refleksjami Holubka. Zapisz wnioski w zeszycie 

 

 

5. Kto z aktorów powinien- według ciebie- otrzymad prestiżową nagrodę za kreację filmowa lub 

teatralną? Zaproponuj konkretną osobę i napisz uzasadnienie, odwołując się do filmu lub 

spektaklu teatralnego z jej udziałem.  

 

 

 

https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/hamlet/
https://kultura.dziennik.pl/teatr/artykuly/88183,holoubek-cholera-wie-skad-sie-wzialem-w-teatrze.html
https://kultura.dziennik.pl/teatr/artykuly/88183,holoubek-cholera-wie-skad-sie-wzialem-w-teatrze.html


Temat 2. Między poezją a malarstwem. Analizujemy obrazy i związane  z nimi utwory 

poetyckie. 

 

1. Przyjrzyj się poniższym obrazom i przeczytaj wiersze. 

 

Obrazy 

 

 Wiliam Claesz  „Martwa natura z pucharem”  1635  

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Willem_Claesz_Heda#/media/Plik:Willem_Claesz._Heda_005.jpg 

 Jan Veermer „Mleczarka”  ok.1658-1661 

https://artsandculture.google.com/asset/the-

milkmaid/9AHrwZ3Av6Zhjg?hl=pl&ms=%7B%22x%22%3A0.5%2C%22y%22%3A0.5%2C%22z%22%3A

8.549789596000762%2C%22size%22%3A%7B%22width%22%3A3.001792688652881%2C%22height

%22%3A1.2375000000000012%7D%7D   

 Edward Hopper „Pokój hotelowy” 1931 

http://slowatozamalo.blogspot.com/2015/07/pokoj-hotelowy-edwarda-hoppera.html  

 Józef Chełmooski „Bociany”  1900  

https://pl.wikipedia.org/wiki/Bociany_(obraz_J%C3%B3zefa_Che%C5%82mo%C5%84skiego)#/media

/Plik:J%C3%B3zef_Che%C5%82mo%C5%84ski_-_Bociany_-_01_(MP_561_MNW).jpg 

 

  Wiersze  

 

 Joanna Kulmowa „Bociany” 

 

Ilekrod będą leciały bociany 

przyjdzie Chełmooski 

I już świat zatrzyma się taki polski 

niezawodny 

w locie zapisany. 

 

Tak Józefie wierzymy panu- 

Takie będą co roku. 

Nie chce się nam zapominad bocianów 

Nie chce się odumierad obłoków.  

https://pl.wikipedia.org/wiki/Willem_Claesz_Heda#/media/Plik:Willem_Claesz._Heda_005.jpg
https://artsandculture.google.com/asset/the-milkmaid/9AHrwZ3Av6Zhjg?hl=pl&ms=%7B%22x%22%3A0.5%2C%22y%22%3A0.5%2C%22z%22%3A8.549789596000762%2C%22size%22%3A%7B%22width%22%3A3.001792688652881%2C%22height%22%3A1.2375000000000012%7D%7D
https://artsandculture.google.com/asset/the-milkmaid/9AHrwZ3Av6Zhjg?hl=pl&ms=%7B%22x%22%3A0.5%2C%22y%22%3A0.5%2C%22z%22%3A8.549789596000762%2C%22size%22%3A%7B%22width%22%3A3.001792688652881%2C%22height%22%3A1.2375000000000012%7D%7D
https://artsandculture.google.com/asset/the-milkmaid/9AHrwZ3Av6Zhjg?hl=pl&ms=%7B%22x%22%3A0.5%2C%22y%22%3A0.5%2C%22z%22%3A8.549789596000762%2C%22size%22%3A%7B%22width%22%3A3.001792688652881%2C%22height%22%3A1.2375000000000012%7D%7D
https://artsandculture.google.com/asset/the-milkmaid/9AHrwZ3Av6Zhjg?hl=pl&ms=%7B%22x%22%3A0.5%2C%22y%22%3A0.5%2C%22z%22%3A8.549789596000762%2C%22size%22%3A%7B%22width%22%3A3.001792688652881%2C%22height%22%3A1.2375000000000012%7D%7D
http://slowatozamalo.blogspot.com/2015/07/pokoj-hotelowy-edwarda-hoppera.html
https://pl.wikipedia.org/wiki/Bociany_(obraz_J%C3%B3zefa_Che%C5%82mo%C5%84skiego)#/media/Plik:J%C3%B3zef_Che%C5%82mo%C5%84ski_-_Bociany_-_01_(MP_561_MNW).jpg
https://pl.wikipedia.org/wiki/Bociany_(obraz_J%C3%B3zefa_Che%C5%82mo%C5%84skiego)#/media/Plik:J%C3%B3zef_Che%C5%82mo%C5%84ski_-_Bociany_-_01_(MP_561_MNW).jpg


 Jacek Kaczmarski „Martwa natura”. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=1FT_IJ6bLiM 

 

 Wisława Szymborska „Vermeer” 

 

https://literatura.wywrota.pl/wiersz-klasyka/40572-wislawa-szymborska-

vermeer.html 

 

 Czesław Miłosz „O! Edward Hopper (1882-1967), „Pokój hotelowy” 

 

https://literatura.wywrota.pl/wiersz-klasyka/39980-czeslaw-milosz-o-edward-

hopper-1882-1967-pokoj-hotelowy.html  

 

2. Zastanów się co łączy obrazy z utworami poetyckimi. Zwród uwagę na wrażenie osoby 

oglądającej dany obraz i refleksje wywołane  wierszem. Porównaj obie sytuacje.  

 

3. Jaka jest według ciebie rola  sztuki w naszym życiu? 

 

4. Napisz pracę na jeden z zaproponowanych poniżej tematów: 

 

 Tekst poetycki inspirowany obrazem Leonarda da Vinci  „Mona Lisa”. 

 Tekst literacki zawierający twoje refleksje na temat wybranego dzieła sztuki. 

 Dowolne dzieło malarskie jako element świata przedstawionego własnego utworu 

literackiego.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=1FT_IJ6bLiM
https://literatura.wywrota.pl/wiersz-klasyka/40572-wislawa-szymborska-vermeer.html
https://literatura.wywrota.pl/wiersz-klasyka/40572-wislawa-szymborska-vermeer.html
https://literatura.wywrota.pl/wiersz-klasyka/39980-czeslaw-milosz-o-edward-hopper-1882-1967-pokoj-hotelowy.html
https://literatura.wywrota.pl/wiersz-klasyka/39980-czeslaw-milosz-o-edward-hopper-1882-1967-pokoj-hotelowy.html


Temat 3. Reklama, czyli sztuka manipulacji. 

 

1. Przeczytaj uważnie tekst Teresy Boguckiej pt. „Reklama- siła perswazji”. 

 (kliknij w poniższy link) 

 

 http://www.archiwum.wyborcza.pl/Archiwum/1,0,98866,19920704RP-   

DGW,REKLAMA__SILA_PERSWAZJI,.html   

 

2. Porównaj definicję reklamy, którą znasz, z definicją reklamy podaną przez Teresę 

Bogucką w artykule. 

 

3. Na podstawie tekstu zastanów się o zależności między reklamą a przemianami w 

życiu gospodarczym, społecznym, kulturalnym. Weź pod uwagę między innymi: 

 jak zjawiska  społeczne oddziałują na reklamę, 

 w jaki sposób reklama wykorzystuje do własnych celów uwarunkowania 

kulturowe, religijne i inne. 

 jaki ma wpływ na kształtowanie się wzorców, zachowao, postaw. 

 

 

4. Jak rozumiesz myśl zawartą w zdaniu: Producenci […] nierzadko w istocie sprzedają 

wartości abstrakcyjne. 

 

5. Na podstawie własnych obserwacji  rozważ, czy reklama jest lub może byd dziełem 

sztuki. 

 

6. Przedstaw reklamę, która- twoim zdaniem- mogłaby zasługiwad na miano dzieła 

sztuki lub wywarła na tobie szczególne wrażenie. Opisz ją i sformułuj kilkuzdaniowe 

uzasadnienie  swojego wyboru.  

 

 

 

 

 

 

http://www.archiwum.wyborcza.pl/Archiwum/1,0,98866,19920704RP-%20%20%20DGW,REKLAMA__SILA_PERSWAZJI,.html
http://www.archiwum.wyborcza.pl/Archiwum/1,0,98866,19920704RP-%20%20%20DGW,REKLAMA__SILA_PERSWAZJI,.html


Temat 4.  / Temat 5 .Praca z tekstem - przygotowujemy się do egzaminy ósmoklasisty 

 

Byle byd sobą 

 

Byle byd sobą 

Byle byd sobą do kooca 

Inni nie mogą 

Inni nie mogą do kooca 

 

Do kooca 

Sobą zostad 

 

Byleby kochad 

Wierzyd że warto chcied więcej 

Byleby poczud 

Poczud czym w życiu jest szczęście 

 

Nie czekad 

Uwierzyd w człowieka 

 

Nawet kiedy w oczy wieje wiatr 

Kiedy nie do kooca wiesz 

Warto ciągle wierzyd w lepszy świat 

Rób swoje 

Możesz, nie jesteś sam 

 

Byle byd sobą 

Byle byd sobą do kooca 

Inni nie mogą 



Inni nie mogą do kooca 

 

Byd sobą 

Byd sobą 

 

Słowa: Aldona  Dąbrowska, wykonawca: Michał Szpak 

 

1. Wskaż wypowiedzi zawierające myśli sprzeczne z treścią piosenki „Byle byd sobą” 
 

 Należy naśladowad innych ludzi. 

 Należy pozwolid innym decydowad o sobie. 

 Nie wszyscy mogą byd sobą. 

 Należy myśled tylko o sobie. 

 Można zrezygnowad z marzeo, kiedy pojawiają się przeszkody. 

 Należy byd otwartym na innych ludzi.  

 

 

2. Które określenie- według ciebie- najbardziej pasuje do utworu Aldony Dąbrowskiej? 

Uzasadnij swój wybór, podając co najmniej jeden argument i jeden przykład z tekstu. 

 rada 

 prośba 

 rozkaz 

 apel 

 

3. Napisz, w której części utworu „Byle byd sobą” jest zawarta wypowiedź skierowana 

bezpośrednio do odbiorcy. Wypisz słowa, które na to wskazują, i określ ich formy 

gramatyczne.  

 

4. Podaj po jednym wyrażeniu synonimicznym i antonimicznym do zwrotu „byd sobą”. 

 

5. Wypisz z wiersza związek frazeologiczny, który ma zarówno znaczenie dosłowne, jak i 

metaforyczne, i objaśnij jego znaczenie przenośne. 

 

6. Wskaż elementy tworzące rytm w utworze „Byle byd sobą”. 

 

 rymy 

 przerzutnia 

 powtórzenia 

 anafora 

 wyrazy dźwiękonaśladowcze 

 wersy z jednakową liczbą sylab 

 pewna regularnośd w liczbie wersów w zwrotkach 



7. Wypisz z wiersza po jednym przykładzie rymów męskich i żeoskich, dokładnych i 

niedokładnych. 

 

8. Napisz bliskiej osobie dedykację, w której wykorzystasz wybraną myśl z utworu. 

 

9. Co to znaczy byd sobą? Napisz przemówienie skierowane do młodszych koleżanek i kolegów, 

w którym uwzględnisz przesłanie zawarte w omawianym utworze i odwołasz się do postawy 

wybranego bohatera literackiego lub filmowego.  

 

 

 

Powtórka przed egzaminem ósmoklasisty 

„Treny” Jan Kochanowski 

https://www.youtube.com/watch?v=oY3lD2mDtPU  

Jak pisad argumenty w rozprawce? 

https://www.youtube.com/watch?v=QqrH_iEWO0I  

  

Co powtórzyd przed egzaminem ósmoklasisty?  

https://www.youtube.com/watch?v=duUIaEw9tAg  

 

 

 

 

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

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

zasoby Internetu ( podane linki). 

 

https://www.youtube.com/watch?v=oY3lD2mDtPU
https://www.youtube.com/watch?v=QqrH_iEWO0I
https://www.youtube.com/watch?v=duUIaEw9tAg

