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Temat  1: Treść i zakres znaczeniowy  wyrazów 

Nowa wiadomość !!! 

Treść wyrazu – zespół cech, dzięki którym można określić, co  znaczy dany wyraz. Cechy przedmiotów 
(zjawisk), mieszczące się w znaczeniu wyrazu, pozwalają go odróżnić od innych wyrazów.  

Zakres wyrazu – ogół przedmiotów, zjawisk itp. nazywanych tym wyrazem.  

Między treścią wyrazu a jego zakresem  istnieje ważna zależność . 

 jamnik ------ pies-------- zwierzę  

 

 

1. Uporządkuj  podane wyrazy według rosnącej treści wyrazu: 

 komedia – utwór – dramat  

 Europejczyk – gdańszczanin- Polak 

 Bułka- jedzenie- pieczywo 
 

2. Uporządkuj poniższe wyrazy według rosnącego zakresu wyrazu: 

 paryżanka- Europejka- Francuzka 

 dąb- roślina- drzewo 

 książka-kryminał- powieść 
 

3. Skorzystaj ze słownika wyrazów bliskoznacznych  i wypisz jak najwięcej pojęć , które mieszczą 
się w zakresie wyrazów: 
 

 koń………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 taniec…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 wiatr……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 prawnik………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4. Uzupełnij brakujące  ogniwo: 

 Od ogółu do szczegółu: 
przedmiot,……………………., garnek 
……………………………………, palec, kciuk 
władca, cesarz,………………………………… 

 Od szczegółu do ogółu: 
żona, kobieta, ………………………………. 
kajzerka,…………………………………., pieczywo 
……………………………………., aktor, artysta 
 
 



5. Do każdego z podanych wyrazów dopisz trzy słowa o bogatszej treści. 

 buty……………………………………………………………………………………. 

 naczynie…………………………………………………………………………….. 

 rodzina………………………………………………………………………………….. 

 uroczystość ………………………………………………………………………….. 
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Temat  2: Dlaczego nie mówmy o tym, co nas boli, otwarcie? „Tolerancja” Stanisława Sojki. 

 

1. Dopisz w zeszycie jak najwięcej wyrazów bliskoznacznych  określenia  tolerancyjny . 
Następnie uważnie przeczytaj poniższy wiersz oraz posłuchaj jego wersji muzycznej : 
(kliknij w link)  
 
https://www.youtube.com/watch?v=FWZNF4F1r7Y  

Słowa, muzyka:  Stanisław Sojka 

Tolerancja 

Dlaczego nie mówimy o tym, co nas boli otwarcie? 
Budować ściany wokół siebie - marna sztuka 
Wrażliwe słowo, czuły dotyk wystarczą 
Czasami tylko tego pragnę, tego szukam 
 

Ref.  Na miły Bóg, . 
Życie nie tylko po to jest, by brać 
Życie nie po to, by bezczynnie trwać 
I aby żyć siebie samego trzeba dać 
 

Problemy twoje, moje, nasze boje, polityka 
A przecież każdy włos jak nasze lata policzony 
Kto jest bez winy niechaj pierwszy rzuci kamień, niech rzuci 
Daleko raj, gdy na człowieka się zamykam 
 

Ref. Na miły Bóg, . 
Życie nie tylko po to jest, by brać 
Życie nie po to, by bezczynnie trwać 
I aby żyć siebie samego trzeba dać 

 

2.  Napisz w zeszycie krótką notatkę na temat treści, jakie zostały zawarte w utworze 
„Tolerancja” Stanisława Sojki . W swojej wypowiedzi użyj  poniższych  sformułowań, które są 
zgodne z tematyką utworu , i zacytuj jego odpowiednie fragmenty. 
 
żyć nie tylko dla siebie *narzucać ludziom własne zdanie* mówić o swoich problemach * 
starać się zrozumieć drugiego człowieka* wybaczać innym* izolować się od wszystkich, którzy 

https://www.youtube.com/watch?v=FWZNF4F1r7Y


mają inne poglądy *pomagać innym ludziom *nie wtrącać się w sprawy innych *myśleć tylko 
o sobie 
 

3. Zinterpretuj  fragmenty zawierające odwołania  do Biblii. Wyjaśnij ich uniwersalny sens.  
 

4. Wyjaśnij, jak rozumiesz refren piosenki.  Jaki jest twój stosunek do przesłania zawartego w 
refrenie? Uzasadnij swoje stanowisko.  

  

6. Przeczytaj wiersz Krzysztofa Daukszewicza i wykonaj polecenia: 
 

 Wyjaśnij,  jaki sposób tytuł utworu wiąże się z jego treścią. 

 Rozwiń myśl zawartą w ostatnim wersie utworu. 

Kłótnia 

Najłatwiej powiedzieć- kłamiesz 

Najprościej –przestań 

Najwygodniej- nie błaznuj 

Najdelikatniej- nie chrzań 

Najtrudniej- rozumiem.  

 

7. Co jest ważne, żeby dojść do porozumienia z drugim człowiekiem? Porównaj utwory 
„Tolerancja” Stanisława Sojki i „Kłótnia” Krzysztofa Daukszewicza.  Sformułuj kilkuzdaniową 
wypowiedź , w której odwołasz się do treści i postaw ukazanych w obu tekstach.  
 

8. Zadanie domowe   
 

Odszukaj w prasie lub Internecie artykułu poświęcone problemowi tolerancji lub nietolerancji 
we współczesnym świecie . Napisz dłuższą wypowiedź zawierająca twoje przemyślenia na ten 
temat.  
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Temat  3: Językowe sposoby osiągania porozumienia. 

Ważna wiadomość !!! 

Konfliktom lepiej zapobiegać niż je rozwiązywać. Dzięki  umiejętnej komunikacji można osiągnąć 
wzajemne porozumienie.  

Zasady dobrego porozumiewania się, żeby nie dopuścić do konfliktu.  

 Słuchanie z zamiarem zrozumienia 

Obdarzanie rozmówcy uwagą jest dowodem na to, że go szanujemy  i jesteśmy gotowi  wysłuchać 
tego, co ma do powiedzenia.  Podczas słuchania ważne są  nie tylko niewerbalne znaki  (gesty, 
mimika ), ale też językowe sformułowania podkreślające nasze zainteresowanie  np. Rozumiem; To 
bardzo ciekawe, mhm, aha   itp.  

 Zrozumienie  punktu widzenia  drugiej osoby 

Rozmowa  wymaga  dobrego  zrozumienia stanowiska, które zajmuje druga osoba. Dlatego  warto 
zadawać pytania (zwłaszcza otwarte) oraz parafrazować wypowiedzi swojego rozmówcy np. Chciałeś 
zatem powiedzieć , że ;  Z tego co mówisz, rozumiem, że…. 

 Usunięcie barier utrudniających porozumiewania 

Główne przeszkody komunikacji to  krytykowanie, moralizowanie oraz obwinianie rozmówcy:   

 powinniśmy  formułować  konstruktywne opinie, opisywać zachowanie, a nie cechy 
rozmówcy , np.  

 należy unikać pouczania , sformułowań  typu:  musisz, powinieneś to zrobić; 
 należy też eliminować zwroty  i sformułowania  o charakterze negatywnym  

 

1. Ustal, które wypowiedzi nie zawierają  językowych elementów  negatywnie wpływających  na 
osiągnięcie porozumienia. 
 
Zawsze  myślisz tylko o sobie /  To się nigdy nie uda. / Zastanówmy się jakie mamy 
możliwości/ Nie wziąłeś pod uwagę moich planów / Wybij to sobie z głowy. / To twoja wina, 
że tak zrobiłam/ Nie rób sobie zbyt dużych nadziei.  
 
 

2. Zastąp podane sformułowania  takimi, które sprzyjają pozytywnej komunikacji. 
 

 Nie wiem, jak możesz być taki głupi! 

 Co za bzdury! W życiu nie słyszałam większych kłamstw. 

 Beznadziejnie wykonałeś to zadanie! 

 Z  Tobą są zawsze same kłopoty! 



3. SPRAWDŹ SIĘ PRZED EGZAMINEM ÓSMOKLASISTY. 

https://arkusze.pl/egzamin-osmoklasisty-zestawy-zadan-powtorkowych-2020/ 

Powodzenia   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiały zostały opracowane  w oparciu o  podręczniki  i ćwiczenia do nauki języka polskiego  w  
klasie 8 szkoły podstawowej  pt.  „Między nami” Gdańskiego Wydawnictwa Oświatowego 
orazzasoby Internetu ( podane linki ). 
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