
język polski, klasa  8 

Temat  1:  Uczymy się pisać recenzję. 

Nowa wiadomość !!! 

Recenzja  -  wypowiedź , która jest krytycznym  (zawiera ocenę)  omówieniem dzieła  literackiego, 

spektaklu teatralnego, filmu, koncertu, wystawy, pracy naukowej itp.  Recenzja może mieć  

zróżnicowaną formę : od kilku zdań nawet do kilkustronicowej wypowiedzi.  

Aby napisać dobrą recenzję  należy: 

 We wstępie  podać podstawowe informacje o książce, filmie , spektaklu itp. z 

zastosowaniem słownictwa wskazującego na znajomość  dziedziny, z której pochodzi 

recenzowane dzieło. 

 W rozwinięciu  omówić problematykę  recenzowanego dzieła. W recenzji  nie należy się 

skupiać tylko na streszczeniu . Konieczna jest ocena wybranych elementów utworu.  Można 

się w tym miejscu także odwołać do innych dzieł tego artysty lub  fragmentów recenzji 

prasowych . 

 W zakończeniu  należy wyrazić swoją opinię na temat  całego dzieła.  Recenzja powinna 

zachęcać do zapoznania się  zdanym utworem, dziełem  albo odradzać  jego przeczytanie  lub 

obejrzenie.  

 

1. Przeczytaj przykładowe recenzje książek.  (kliknij w poniższe linki). 

 

https://lubimyczytac.pl/smutny-koniec-niezwyklej-kobiety 

 https://lubimyczytac.pl/oswoic-strach   

 

2. Wskaż w obu recenzjach fragmenty, które zawierają: 

 

 informacje o faktach, 

 opinie, wrażenia i refleksje samego autora recenzji, 

 elementy wskazujące na to, że autor  recenzji chce wpłynąć  na potencjalnego 

odbiorcę. 

 

3.   Z obu recenzji wypisz słownictwo oceniające.  Następnie ustal , jakie słownictwo typowe dla 

dziedziny sztuki , do której należą książki, zostało zastosowane w recenzjach.  

 

4. Napisz recenzję książki, którą ostatnio czytałaś/ czytałeś.  Pamiętaj o podaniu informacji na 

temat:  

 

 gatunku literackiego, 

 tematu i problematyki utworu, 

 świata przedstawionego, 

 charakterystycznych cech kompozycji, stylu i języka itp. 

https://lubimyczytac.pl/smutny-koniec-niezwyklej-kobiety
https://lubimyczytac.pl/oswoic-strach


Zadanie domowe    

Wybierz jeden z poniższych tematów i zredaguj recenzję.  Pamiętaj, że tekst powinien zawierać 

minimum 100 słów. 

 Napisz dwie krótkie recenzje  (maksymalnie 50 słów)  tej samej gry komputerowej  dla graczy 

w wieku do 12 lat. Pierwszą skieruj do nastolatków, a drugą- do ich rodziców. 

 Napisz  2 teksty (maksymalnie 50 słów) , które mogłyby się znaleźć  na okładkach wybranych 

płyt muzycznych . Zastosuj słownictwo oceniające. 

 Wyobraź sobie, że zlecono Ci napisanie recenzji do gazety codziennej.  Twoim zadaniem jest 

napisanie recenzji filmu, którego nie poleciłbyś/ nie poleciłabyś  swoim rówieśnikom.  

 Napisz recenzję  wybranego spektaklu teatralnego  lub koncertu.  Pamiętaj o przekazaniu 

własnych wrażeń.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Temat  2:  Bohaterowie ukazani w epizodzie wojennym w opowiadaniu Ernesta Hemingwaya. 

  

1. Przeczytaj uważnie opowiadanie Ernesta Hemingwaya, które znajdziesz  na str. 65  

(kliknij w poniższy link). 

  

https://www.slideshare.net/anianowik/ernest-hemingway-49-opowiada 

 

2. Odpowiedz na pytania: 

 Z jakim wydarzeniem historycznym  łączy się ukazana scena? Jakie elementy świata 

przedstawionego  tekstu na to wskazują? 

 Kto jest narratorem opowiadania? Po której stronie walczy? Na czym polega jego 

zadanie? 

 

3.  Opisz zachowanie starszego mężczyzny w sytuacji zagrożenia. 

 Znajdź fragmenty, w których  narrator opisuje  zachowanie mężczyzny. 

 Wyjaśnij, na czym polega różnica między zachowaniem starego człowieka a innych 

ludzi. 

 Objaśnij, jakie są  przyczyny  takiego zachowania mężczyzny. 

 

4. Opowiedz, w jaki sposób narrator  reaguje na zachowanie starego człowieka? 

  O co go pyta i jakie uzyskuje odpowiedzi od mężczyzny? 

 Na co nalega i dlaczego? 

  Jakie cechy charakteru  narratora ujawniają się   w takim zachowaniu? 

5. Wyjaśnij: 

 jak wojna wpłynęła na los starego człowieka, 

 jakim prawom zagraża wojna, 

 czego nie zniszczyła w bohaterach opowiadania.  

 

6.  Przeczytaj ostatni akapit opowiadania i wyjaśnij , jakie przemyślenia dotyczące wojny 

ujawnia w swojej wypowiedzi narrator.  

 

 

 

 

 

 

 

https://www.slideshare.net/anianowik/ernest-hemingway-49-opowiada


Temat 3:  Przygotowujemy się do egzaminu ósmoklasisty. 

 

 Sprawdź się przed egzaminem ! 

Przeczytaj uważnie tekst i rozwiąż wszystkie polecenia.  

 

Michel  Piquemal 

„Piekło i niebo”  

 

Pewnego dnia u Hakuima , mistrza zen, zjawił się nieznajomy samuraj i zadał mu 

pytanie:  

        - Czy piekło i niebo  istnieją rzeczywiście? A jeżeli istnieją , gdzie znajdują się ich bramy? 

 Hakuim przyjrzał się bacznie samurajowi, a potem zapytał:                                                        

- A kim  ty jesteś, żeby stawiać podobne pytania?     

- Jestem samurajem, najlepszym spośród  samurajów… 

- Ty miałbyś być samurajem? – powiedział  mistrz pogardliwym tonem. – Przypominasz raczej 

żebraka . 

Samuraj, czerwony z gniewu, wyciągnął z pochwy swój miecz… 

- Ejże, masz  nawet miecz? Ale jesteś pewnie za mało zręczny, żeby ściąć mi głowę…       

          Wyprowadzony z równowagi  wojownik wzniósł miecz , aby ciąć nim mistrza.  

 I właśnie wtedy    Hakuim wyszeptał: 

- Tutaj otwierają  się bramy piekła. 

Samuraj, zaskoczony  spokojną pewnością mnicha, schował miecz do pochwy i skłonił się. 

- Tutaj otwierają się bramy raju- powiedział mu wtedy mistrz.       

  

1. Napisz krótkie streszczenie  przeczytanego tekstu. 

 

2. Objaśnij metaforyczny sens  utworu. W swojej wypowiedzi odwołaj się do tytułu.  

 

 

3. Wymień cechy charakteryzujące obu bohaterów. 

 



4. Jakie- według ciebie- intencje kierują  Hakuinem? Napisz odpowiedź, w uzasadnieniu posłuż 

się  cytatem  tekstu.  

 

5. Czy twoim zdaniem  utwór Piquemala ma charakter dydaktyczny? Odwołaj się do znaczenia  

słowa dydaktyczny  oraz uzasadnij swój wybór.  

 

6. Jak samuraj mógł zareagować  na ostatnie słowa mistrza? Napisz kilkuzdaniowy (6-7 zdań) 

opis przeżyć.  Zastosuj narrację pierwszoosobową.  

 

7. Określ rodzaj literacki  przeczytanego utworu.  

 

8. Nazwij sposób przytaczania wypowiedzi bohaterów przez narratora.  W uzasadnieniu  

wykorzystaj cytaty z tekstu.  

 

9. Jaką częścią mowy jest wyraz ejże ?  Nazwij ją i wyjaśnij jej funkcję w wypowiedzi bohatera.  

 

10. Wykonaj w zeszycie wykres zdania  i nazwij jego rodzaj.  

 

Wyprowadzony z równowagi wojownik  wzniósł miecz, aby ciąć nim mistrza.  

 

11. Wyjaśnij, dlaczego w poniższym zdaniu zastosowano dwa przecinki: 

Samuraj, zaskoczony  spokojną pewnością  mnicha, schował miecz do pochwy i skłonił się. 

 

12.  Podaj co najmniej po trzy frazeologizmy z wyrazami piekło i niebo.  

 

13. Poniżej wymieniono bohaterów , których w pewnych sytuacjach ogarniał gniew. Przy każdej 

postaci określ powód wzburzenia. Tam, gdzie to możliwe , podaj autora i tytuł utworu, z 

którego pochodził bohater.  

 

Ebenezer Scrooge/ Jacek Soplica / Prometeusz/ Cześnik/ Jurand/ Herakles/ Achilles  

 

14. Wybierz  jeden  z poniższych aforyzmów,   udowodnij jego słuszność w rozprawce . Pamiętaj, 

że twoja praca powinna zawierać co najmniej 200 słów. Powodzenia ! 

 

 Bywa, że korzystamy z dobroci, ale nudzimy się dobrymi. (Maria Dąbrowska) 

 Czy nie lepiej byłoby zamiast tępić zło szerzyć dobro?  (A. de Saint- Exupery) 

 Ten, kto biernie akceptuje zło, jest za nie tak samo odpowiedzialny  jak ten,  co je 

popełnia  (Martin Luther) 

 Człowiek może znacznie więcej, niż mu się wydaje. I jeszcze więcej, niż mu się na co 

dzień chce. (Maria Szyszkowska) 

 

 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). 


