
Praca domowa klasa 8a 
 
WAŻNE - ZWROT KSIĄŻEK DO BIBLIOTEKI  
Drodzy Uczniowie! 
W związku ze zbliżającym się zakończeniem roku szkolnego 2019/2020 przypominamy o 
konieczności zwrócenia wypożyczonych książek do biblioteki szkolnej!  
Książki przynoszone do szkoły należy zapakować do przezroczystej reklamówki i opisać na 
zewnątrz: imię, nazwisko ucznia, klasa. Oznaczone pudełko, w którym należy pozostawić 
książki znajduje się przy sekretariacie szkoły (dla klas I-III i IV A, ul. Lekarska 1, dla klas 
IV B i V-VIII ul. Plac Zwycięstwa 37).  
W przypadku jakichkolwiek wątpliwości należy skontaktować się z nauczycielem 
bibliotekarzem email biblioteka.psp.ciepielow@wp.pl 

ZAJĘCIA KOREKCYJNO -KOMPENSACYJE EMAIL 
NAUCZYCIELA  marionatamordak@gmail.com 
 
08.06.2020 r. (czwartek) 
Uczniowie, którzy uczęszczają na zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, otrzymają na swoją 
pocztę elektroniczną materiały do wykonania. 
 
JĘZYK NIEMIECKI  EMAIL NAUCZYCIELA  ich.mag.deutsch@o2.pl    
 
09.06.2020r. 
Thema: Der Zug fährt um 7.00 Uhr ab.  
Zapraszam na lekcję on-line o godz. 12.00, link przyłączenia: 
https://join.skype.com/o0aHMnnd8NDv 
Zuerst überprüf deine Notizen, eventuell korrigier die Fehler.(Sprawdź swoje notatki z 
ostatniej lekcji, ewentualnie popraw błędy.) 
19/76: 1.welchem, 2.welchem, 3.welche, 4.welchem, 5.welchem, 6.welche 
20/76: 1.welches, 2.welchen, 3.welche, 4.welcher,  5.welcher, 6.welche, 7.welchem 
21/77: 1.zum, ins, 2.in die, zur, 3.zum, ins, 4.in den, zu 
1. Besuch die Webseite und lerne den Wortschatz. (Zapoznaj się z nowym słownictwem.) 
https://www.youtube.com/watch?v=x7Hgn5XNxTY 
2. Mach Übungen 1 und 2 Seite 122 im Lehrbuch. Die Lösungen notiere ins Heft. (Wykonaj 
ćw. w podręczniku. Odpowiedzi zanotuj w zeszycie.) 
3. Mach Übungen 23/77 und 24/78 im Übungsbuch. (Wykonaj ćw. w ćwiczeniówce.)  
4. Spiel und lerne. (Graj i ucz się.) https://quizlet.com/246345884/auf-dem-bahnhof-flash-
cards/ 
5. Sieh den Film an. (w ramach kontaktu z „żywym” językiem):  
https://www.youtube.com/watch?v=7ubQUYsDk-c 
https://www.youtube.com/watch?v=5_pXp3akjr4  
https://www.youtube.com/watch?v=4us1ZoH9K04 
KARTKÓWKA (link dla osób, które nie pisały tej kartkówki w tamtym tygodniu i dla 
osób, które chcą poprawić ocenę):  https://padlet.com/niemkaralle/je2jh3b9ca7fdawl 
 
HISTORIA   EMAIL NAUCZYCIELA   niedziela.alina@wp.pl 
 
09.06.2020 
Temat: Powtórzenie i utrwalenie działu VI - Polska i świat na przełomie XX i XXI wieku 



1. Przeczytaj informacje Lekcji powtórzeniowej, s. 130-132. 
2. Wykonaj zadanie 1, s. 233. 
 
10.06.2020 
Obejrzyj film na YOU TUBE o denominacji polskiej waluty w 1995 roku. 
 
08.06.2020 WOS 
Temat: Informacje i przekaz na wagę złota 
1. Przeczytaj temat 37 z podręcznika. 
2. Przepisz do zeszytu 1, 2 i 3 kropkę. 
3. Wykonaj polecenie 1, s. 219. 
 
10.06.2020 
Temat: Cyberprzestrzeń - korzyści i zagrożenia 
1. Przeczytaj temat 38 z podręcznika. 
2. Zapisz w zeszycie informacje z Zapamiętaj. 
3. Wykonaj polecenie 3, s. 224. 
 
GEOGRAFIA  EMAIL NAUCZYCIELA  geografia.ciepielow@gmail.com 
 
Nie ma pracy domowej na ten tydzień. 
Jeżeli ktoś nie odsyłał prac z geografii może oddać do sprawdzenia zeszyt przedmiotowy z 
notatkami, zeszyt należy zostawić w sekretariacie szkoły przy ulicy Pl. Zwycięstwa, zeszyt 
ma być podpisany (imię, nazwisko, klasa). 
 
MATEMATYKA  EMAIL  NAUCZYCIELA   alina.nizinska@o2.pl  
 
08.06.2020 r. (poniedziałek) 
Temat: Rozwiązywanie zadań na dowodzenie. 
Jednym z zadań na egzaminie ósmoklasisty będzie zadanie na uzasadnienie. Dziś rozwiążesz 
kilka takich zadań.  
Zapisz w zeszycie temat. 
Rozwiąż zadania:  
Uzasadnij, że suma trzech kolejnych liczb naturalnych jest podzielna przez 3. 
Uzasadnij, że suma czterech kolejnych liczb naturalnych nieparzystych jest podzielna przez 8. 
Uzasadnij, że jeśli liczba jest podzielna przez 15 i przez 14, to jest podzielna przez 10. 
Podstawę AB trójkąta ABC podzielono na trzy równe odcinki: AD, DE i EB. Uzasadnij, że 
trójkąty ADC, DEC i EBC mają równe pola oraz że stosunek pól trójkątów AEC i ABC 
wynosi 4:6. 
Uzasadnij, że trójkąt, w którym jeden kąt jest równy różnicy dwóch pozostałych jest 
trójkątem prostokątnym. 
Ponadto umieszczę zestaw zadań tego typu na platformie wsipnet.  
W ramach powtórzenia materiału przed egzaminem wykonaj mapę myśli zawierającą 
przydatne wzory matematyczne. 
Rozwiązane zadania (podczas zajęć powiem, które) oraz mapę myśli proszę przesłać do mnie 
pocztą elektroniczną, jako załączniki w postaci zdjęć. 
W przypadku jakichkolwiek trudności lub pytań proszę kontaktować się ze mną drogą 
mailową. 



 
10.06.2020 r. (środa) 
Temat: Powtórzenie przed egzaminem – rozwiązywanie zadań egzaminacyjnych. 
Rozwiąż zadania z zestawu zadań egzaminacyjnych zamieszczonego przeze mnie na tablicy 
platformy wsipnet. (Część zadań rozwiążemy podczas zajęć online.) 
Rozwiązane zadania proszę przesłać do mnie pocztą elektroniczną, jako załączniki w postaci 
zdjęć. 
W przypadku jakichkolwiek trudności lub pytań proszę kontaktować się ze mną drogą 
mailową. 
 
JĘZYK ANGIELSKI  EMAIL NAUCZYCIELA  katarzyna.rucinska@poczta.onet.eu 
 
9 czerwca 2020r. 
Egzamin ósmoklasisty – zadania otwarte – ćwiczenia przygotowujące. 
Zadanie 1.   
Uzupełnij dialogi 1.1.–1.6. Wpisz w każdą lukę brakujący fragment wypowiedzi, aby 
otrzymać spójne i logiczne teksty. Luki należy uzupełnić w języku angielskim. 
1.1. X: Hi, Sarah. How? Y: Not bad. Just the usual. 
1.2. X: What does the word generous mean? Y: I didn t hear you, Jack. 
___________________________________________________________ again? 
1.3. X: Excuse me, is this wallet 
___________________________________________________________? 
Y: Yes, it is! Thanks a lot! Where did you find it? X: You left it on the table. 
1.4. X: Mark, I d like you to meet my friend, Jessica. Y: Hi, Jessica. 
___________________________________________________________. 
1.5. X: You look really happy. Whats up? Y: I am! I passed my driving test yesterday. X: 
Wow! ________________________ ___________________________________ your 
licence! 
1.6. X: I m so excited! I m going to London with my parents. Y: That s great news. 
___________________________________________________________ yourself! 
Zadanie 2.   
Przetłumacz na język angielski fragmenty podane w nawiasach, aby otrzymać zdania logiczne 
i gramatycznie poprawne. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna wpisywanych 
fragmentów zdań. Uwaga! W każdą lukę możesz wpisać maksymalnie trzy wyrazy. 
2.1. I (zawsze czuję się nieswojo) 
___________________________________________________________ when I have to 
make  a speech. 
2.2. This is Karen s backpack and that one (jest mój) 
___________________________________________________________. 
2.3. Excuse me, (czy są jakieś) 
___________________________________________________________ places near here 
where there is free wi-fi? 
2.4. Both my mum and her sister (mają ciemne) 
___________________________________________________________ curly hair. 
2.5. I think they (są okulary Tomka) 
___________________________________________________________, but I m not sure. 



2.6. My grandmother s garden is really nice, but (nasz jest większy) 
___________________________________________________. 
Zadanie 3.   
Uzupełnij zdania 3.1.–3.6. Wykorzystaj w odpowiedniej formie wyrazy podane w nawiasach. 
Nie należy zmieniać kolejności podanych wyrazów, trzeba natomiast – jeśli jest to konieczne 
– dodać inne wyrazy, aby otrzymać zdania logiczne i gramatycznie poprawne. Wymagana jest 
pełna poprawność ortograficzna wpisywanych fragmentów. Uwaga! W każdą lukę możesz 
wpisać maksymalnie trzy wyrazy, wliczając w to wyrazy już podane. 
3.1. My brother Jamie (be / old) _______________________________________ my cousin 
Chris, but they get on really well. 
3.2. How old is (you / sister / baby) _______________________________________? She is 
so sweet! 
3.3. In this photo my (sister / wear) _______________________________________ a 
wedding dress. 
3.4. My cousin Leonard is very talented – he is really (good / draw) 
_______________________________________. 
3.5. When I feel anxious or worried, I usually (play / guitar) 
_______________________________________. 
3.6. Look – (have / she) _______________________________________ a new leather 
jacket? 
Zadanie 4.   
Wykorzystując wyrazy podane drukowanymi literami, uzupełnij każde zdanie z luką, aby 
zachować sens zdania wyjściowego. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna i 
gramatyczna wpisywanych fragmentów zdań. Uwaga! Nie zmieniaj formy podanych 
wyrazów. W każdą lukę możesz wpisać maksymalnie trzy wyrazy, wliczając w to wyraz już 
podany. 
4.1. I m not very good at singing. SING I 
___________________________________________________________ very well. 
4.2. I have no money left in my wallet. IS 
___________________________________________________________ money left in my 
wallet. 
4.3. Is this your phone? YOURS Is 
___________________________________________________________? 
4.4. I don t like playing video games, I prefer sport. IN I’m 
___________________________________________________________ playing video 
games, I prefer sport. 
4.5. I ve got a twin brother, but he has got much darker hair. THAN I ve got a twin brother, 
but his hair is much 
___________________________________________________________. 
4.6. My mum has got a red car, and my dad has got a blue car. IS My dad has got a blue car, 
and my ___________________________________________________________ red. 
 
10  czerwca 2020r. 
Egzamin ósmoklasisty – zadania otwarte – ćwiczenia przygotowujące. 
Zadanie 1.   
Uzupełnij dialogi. Wpisz w każdą lukę (1.1.–1.6.) brakujący fragment wypowiedzi, aby 
otrzymać spójne i logiczne teksty. Luki należy uzupełnić w języku angielskim. 



1.1. X: What seems to be the problem, Mia? Y: Could you look at my arm? I think  
_____________________________ a muscle. X: Of course. 
1.2. X: Mum, could I stay at home today? Y: Why? Are _____________________________ 
unwell? X: I think I have a slight fever. 
1.3. X: What s wrong, Karen? You look pale. Y: I have a terrible headache. X: Why 
_____________________________ lie down  for a while? 
1.4. X:  I d like to make an appointment to see  a doctor today. Y: I m afraid that s 
_____________________________ . Could you come tomorrow morning? 
1.5. X:  Can I have a glass of water? I need to take some medicine. Y: Sure, 
_____________________________ . Here you are. X: Thanks. 
1.6. X: How s your ankle today? Y: I think it s _____________________________ .  Look, it 
s all swollen. X: Does it hurt a lot? 
 
Zadanie 2.   
Wykorzystując wyrazy podane wielkimi literami, uzupełnij każde zdanie z luką w taki 
sposób, aby zachować sens zdania wyjściowego. Wymagana jest pełna poprawność 
ortograficzna i gramatyczna wpisywanych fragmentów zdań. Uwaga! Nie zmieniaj formy 
podanych wyrazów. W każdą lukę możesz wpisać nie więcej niż trzy wyrazy, wliczając w to 
wyraz już podany. 
2.1. I m not keen on doing exercise indoors. ENJOY I 
___________________________________________________________ exercise indoors. 
2.2. Annie had to wear a plaster cast because she broke a leg. HAD Ann had to wear a plaster 
cast after ___________________________________________________________ a leg. 
2.3. My doctor said that I should spend less time in front of the computer. ME My doctor 
advised ___________________________________________________________ less time in 
front of the computer. 
2.4. Paul got better after staying in bed for a couple of days. HE Paul got better because 
___________________________________________________________ in bed for a couple 
of days. 
2.5. If I were you, I would eat more fruit and vegetables. CONSIDER You should 
___________________________________________________________ more fruit and 
vegetables. 
2.6. The yoga class had started before I arrived. WHEN 
___________________________________________________________ , the yoga class had 
already started. 
 
Zadanie 3. 
 Przetłumacz na język angielski fragmenty podane w nawiasach, aby otrzymać logiczne i 
gramatycznie poprawne zdania. Wymagana jest pełna poprawność ortografi czna 
wpisywanych fragmentów zdań. Uwaga! W każdą lukę możesz wpisać nie więcej niż trzy 
wyrazy. 
4.1. Allan went to the dentist because he (miał ból zęba) 
_________________________________________ for a few days. 
4.2. I (poczułam zawroty głowy) _________________________________________ when the 
plane was taking off . 
4.3. I (zdecydowałam, że) _________________________________________ get lots of sleep 
because I was tired all the time. 



4.4. I was told to get regular check-ups because I (często chorowałam) 
_________________________________________ . 
4.5. I (ucieszyłam się) _________________________________________ fi nd out that my 
grandmother was not ill. 
4.6. Diane didn t get sunburnt because she (nie przebywała) 
_________________________________________ of the sun the whole day. 
 
FIZYKA EMAIL NAUCZYCIELA  iwb.ciepielow@wp.pl  
 
10.06.20 ( Miraże i inne ciekawe obserwacje.) 
https://drive.google.com/file/d/147aNV1pTbWlD-C-
J82R6ol92WcxrOQkH/view?usp=sharing 
CHEMIA  EMAIL NAUCZYCIELA  iwb.ciepielow@wp.pl 
 
08.06.20 ( Znaczenie skrobi dla organizmów.) 
https://drive.google.com/file/d/1HprANPlZ4DO_Cvier_9nH24b8yMm8ic9/view?usp=sharing 
BIOLOGIA EMAIL NAUCZYCIELA  adygas.bio@gmail.com 
 
04.06.2020 (czwartek) 
Temat: Odnawialne i nieodnawialne zasoby przyrody.  
Przeczytajcie informacje na ten temat z podręcznika str. 151. W zeszytach napiszcie co to są  
nieodnawialne zasoby przyrody i wymieńcie je, oraz odnawialne zasoby przyrody i 
wymieńcie je. Napiszcie również co to jest recykling. Jest to praca na ocenę (ostatnia praca z 
biologii). Swoje prace przesyłajcie najlepiej w ciągu tygodnia. Pozdrawiam i życzę miłej 
pracy. 
 
RELIGIA EMAIL NAUCZYCIELA  urszulanka@onet.pl 
 
08.06.2020 (poniedziałek) 
Temat:  Dziękujemy Panu Jezusowi za Jego miłość – nabożeństwa czerwcowe. 
W czerwcu w sposób szczególny czcimy Najświętsze Serce Jezusa, które jest pełne miłości 
do nas wszystkich. Czcimy Je, śpiewając Litanię do Serca Pana Jezusa podczas nabożeństwa 
czerwcowego. Litania pod linkiem: https://youtu.be/HUSDwFLYsoM?t=61  
10.06. 2020 (środa) 
Temat: Uroczystość Bożego Ciała 
11 czerwca będziemy obchodzić Uroczystość Bożego Ciała. Jest to taki dzień, kiedy 
Zmartwychwstały Jezus obecny w hostii odwiedza nas w miejscach naszego zamieszkania. 
Więcej informacji pod linkiem: https://youtu.be/VPc04e-nSEk  
https://view.genial.ly/5ed788fcbacf2c0da655722a/presentation-boze-cialo?fbclid=IwAR  
 
EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA  EMAIL 
NAUCZYCIELA  anna.sulima01@gmail.com  
 
04.06.2020r. 
Temat: Zagrożenia pożarowe. Zagrożenia związane z działalnością człowieka. 
1. Zapoznaj się z treścią w linku https://epodreczniki.pl/a/zagrozenie-pozarem/DJlu1lmpB  
2. Samodzielnie wykonaj zadania od 1 do 9 zamieszczone pod słowniczkiem. 
3. Przepisz z podręcznika do zeszytu notatkę z części zapamiętaj str. 144 
4. Zapoznaj się z treścią w linku https://epodreczniki.pl/a/wszechobecne-



zagrozenia/DVDf9Pi2e  
5. Samodzielnie wykonaj zadanie 1 i 2 zamieszczone pod słowniczkiem. 
6. Przepisz z podręcznika do zeszytu notatkę z części zapamiętaj str. 155 
 
INFORMATYKA EMAIL NAUCZYCIELA  anna.sulima01@gmail.com 
 
08.06.2020r. 
Temat: Ucz się w sieci – Akademia Khana 
Na dzisiejszych zajęciach dowiesz się w jaki sposób można wykorzystać serwis Akademii 
Khana do dalszej nauki. 
1. Zapoznaj się uważnie z tematem 5.5 s. 168 
2. Wykonaj polecenia zawarte w materiale z podręcznika. 
3. Zastanów się, czy w jaki sposób mógłbyś podnosić swoje kompetencje, korzystając z 
Akademii Khana. 
https://pl.khanacademy.org/computing/computer-programming/programming/intro-to-
programming/v/programming-intro 
https://pl.khanacademy.org/computing/computer-programming/programming/drawing-
basics/pt/making-drawings-with-code 
https://pl.khanacademy.org/computing/computer-programming/programming/intro-to-
programming/a/learning-programming-on-khan-academy 
https://pl.khanacademy.org/computing 
 
JĘZYK ANGIELSKI KOŁO ZAINTERESOWAŃ EMAIL 
NAUCZYCIELA   beatarusin.angielski@gmail.com 
 
10.06. (środa) 
Obejrzyj filmik ze wskazówkami na „ostatniej prostej” przed egzaminem, a następnie 
wykonaj quiz.  
Filmik: Egzamin ósmoklasisty – ostatnia deska ratunku – grammar revision 
https://www.youtube.com/watch?v=odBWMnLcrUk&fbclid=IwAR0M09PqULfQdatUitciU
MNR083UGq-q3as-VfNdmfioNClmAFk9LPBI4bA 
Quiz: 
https://view.genial.ly/5ed5f4a0a230970d291da15e/presentation-powtorka-last-minute-czesc-
trzecia?fbclid=IwAR36Kq9BiL8QSiXAZP1j3fGN5Wo1m8Nio9MJyr27PBE21VIN3amtvm
QRyYQ 
 
JĘZYK  POLSKI   EMAIL NAUCZYCIELA    agnieszkastepien.psp@gmail.com    
 
Data: 08.06.2020 (poniedziałek)  
Temat: Powtarzamy lektury z klasy siódmej.  
Powtórz lektury, wchodząc w poniższe linki.   
https://www.youtube.com/watch?v=owyxubf8s-U („Opowieść wigilijna”) 
https://www.youtube.com/watch?v=OkLxzuRXVcw ( „Kamienie na szaniec”) 
https://www.youtube.com/watch?v=KZ6zizbkh3c  („Zemsta”) 
https://www.youtube.com/watch?v=PGEbLgZAjnY („Mały Książę) 
https://www.youtube.com/watch?v=S-W4cJVj2J4 („Balladyna”) 
Proszę wykonać quiz https://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/13,129662,13250,egzamin-
osmoklasisty-jezyk-polski-powtorka-przed-egzaminem.html 



Zachęcam Was do samodzielnego poszukiwania w zasobach Internetu materiałów 
powtórzeniowych i ćwiczenia przed egzaminem. 
Zapisz notatkę: 
Różne oblicza zwycięstwa – powtórka przed egzaminem 
KTO  ODNIÓSŁ 
ZWYCIĘSTWO? 

Z KIM 
WALCZYŁ? 

W JAKI SPOSÓB WALCZYŁ? 

ANDRZEJ 
ZYGIER, MARCIN 
BOROWICZ, 
ANDRZEJ RADEK 

Z rusyfikacją, 
próbą zrobienia 
z nich Rosjan. 

Najważniejszym w całym dziele jest walka Marcina 
Borowicza z rusyfikacją. Chłopiec na początku poddaje się 
okupantom i przyjmuje cechy człowieka, który nie zna ani 
swojej ojczyzny, ani swego pochodzenia, ani też nie jest 
patriotą. Ulega rusyfikacji, którą później udaje mu się 
pokonać, zrozumiał, że okupantom chodzi o zniszczenie 
młodego umysłu, a Bernard Zygier uświadomił mu, że tak 
nie powinno być. 

ALEK, RUDY, 
ZOŚKA 

Z okupantem 
podczas II 
wojny 
światowej. 

Walczyli na wszystkie możliwe sposoby: zrywali flagi 
hitlerowskie z budynków, rysowali kredą znak „Polski 
walczącej”, gazowali kina, w których wyświetlane były 
filmy propagandowe, przeprowadzili akcję wyzwolenia 
Rudego z niewoli gestapowców, wysadzali pociągi 
niemieckie, aby uwolnić innych więzionych. Dokonywali 
rzeczy wręcz niemożliwych. Byli działaczami licznych 
organizacji podziemnych między innymi: Komórki 
więziennej, Małego sabotażu „Wawer”. Alek, Zośka i Rudy 
zostali przez Kamińskiego ukazani jako ludzie o wielkich 
sercach, którzy nade wszystko cenili wolność, honor, 
przyjaźń... Troska o innych nie pozwalała im ani na trochę 
spocząć w jednym miejscu. 

SANTIAGO Ze swoimi 
słabościami, ze 
starością. 

Santiago charakteryzował się tym, że uparcie dążył do 
obranego wcześniej celu. Wykazał to łowiąc marlina, gdzie 
również nie była obojętna jego niewiarygodna wytrwałość. 
„W gruncie rzeczy odpoczywał tylko względnie. Wciąż 
trzymał na ramionach ciężar ciągnącej ryby…”. Wierzył w 
siebie, lecz można było zauważyć, iż przez cały czas 
walczył ze zwątpieniem, które następowało w miarę 
upływu stanowczo za długich godzin zmagań z marlinem. 
Powolność, stanowczość i opanowanie doprowadziły go do 
wygranej, lecz nie tylko. Udowodnił, że sam na ‘środku 
morza’ potrafi być kimś więcej niż zwykłym rybakiem, 
pokazał iż analizując swoje dotychczasowe życie można 
sobie pomóc w osiągnięciu celu, w tym przypadku jakże 
ważnego. Dzięki swojej odwadze oplecionej walecznością i 
siłą ducha osiągnął nie tylko swój cel, ale również 
udowodnił, że ludzie w sędziwym wieku potrafią jeszcze 
bardzo dużo zdziałać. 



   

   

 

Data: 09. 06. 2020 (wtorek) 
Temat: Rozwiązujemy przekładowe zadania z arkuszy egzaminacyjnych.  
O godz.11. 00 wyślę do każdego zestaw zadań z przykładowego arkusza 
egzaminacyjnego. Dalsze wskazówki zamieszczę w instrukcji. 
Proszę wykonać powtórzenia z materiałami: 
https://vod.tvp.pl/video/szkola-z-tvp-klasa-8,jezyk-polski-lekcja-2-21042020,47623950 
Temat lekcji: Upodobnienia i uproszczenia fonetyczne 
https://vod.tvp.pl/video/szkola-z-tvp-klasa-8,jezyk-polski-lekcja-2-23042020,47623995 
Temat lekcji: akcent wyrazowy w języku polskim 
 
Data: 10. 06. 2020 (środa) 
Temat: Zmęczony poeta, czyli spotkanie z wierszem Tadeusza Różewicza. 
1. Uważnie obejrzyj kilka dzieł sztuki.  
Wacław Szymanowski, Mickiewicz po improwizacji, 1898–1902 
http://muzea.malopolska.pl/obiekty/-/a/26885/1114581  
Michael Willmann, Orfeusz grający zwierzętom, ok. 1670 
http://www.slaskiekolekcje.eu/Dziela/malarstwo/Willmann-Michael-Orfeusz-grajacy-
zwierzetom# 
Roman Kramsztyk, Portret Jana Lechonia, 1919 
https://pl.wikipedia.org/wiki/Roman_Kramsztyk#/media/File:Roman_Kramsztyk_Portret_Jan
a_Lechonia_1919.jpg  
Pablo Picasso, Portret poety, 1902 (podręcznik, s. 258). 
2.Zastanów się nad odpowiedzią na trzy pytania:  
Kim jest poeta? 
Jakie są jego zadania w społeczeństwie?  
Czym różni się od innych ludzi?  
Przeczytaj wiersz: 
Tadeusz Różewicz  
Kto jest poetą  
poetą jest ten 
 który pisze wiersze i ten który wierszy nie pisze 
poetą jest ten  
który zrzuca więzy i ten który więzy sobie nakłada 
poetą jest ten  
który wierzy i ten który uwierzyć nie może 
poetą jest ten  
który kłamał i ten którego okłamano 
ten który upadł  
i ten który się podnosi 
poetą jest ten który odchodzi  
i ten który odejść nie może  



Tadeusz Różewicz, Poezje zebrane,  Ossolineum, Wrocław 1976. 
3. Zapisz notatkę 
POETA: 
tworzy poezję 
intensywnie przeżywa, głęboko odczuwa 
jest uważnym obserwatorem 
jest nauczycielem, przewodnikiem dla ludzi, wieszczem 
proces twórczy go wyczerpuje  
czaruje słowem 
tworzy pod wpływem natchnienia 
uważnie obserwuje, wyciąga wnioski. 
4. Przeczytaj wiersz podręcznik Świat w słowach i obrazach: wiersz Tadeusza Różewicza 
Przyszli żeby zobaczyć poetę (s. 257–258); 
Zapisz w zeszycie notatkę: 
Wiersz Tadeusza  Różewicza pt. Przyszli żeby zobaczyć poetę ukazuje spotkanie dwóch 
światów i wynikających z tego odmiennych rodzajów doświadczeń. Dojrzałość i wrażliwość 
starego poety zostaje zderzona z niefrasobliwością i naiwnością młodzieńców, którzy 
przyszli, żeby zobaczyć poetę, ale w gruncie rzeczy nie są wcale zainteresowani tym, co 
mógłby im mieć do powiedzenia. Jego diagnoza życia społecznego jest bowiem druzgocąco 
pesymistyczna: widzi w nim bezmyślność i głupotę ludzi, pustkę i bylejakość kultury. 
Finałowe stwierdzenie: „ale to dopiero początek” sugeruje, że proces degradacji wartości 
postępuje i poeta nie widzi dla świata ratunku. 
Obejrzyj poniższy materiał: 
https://vod.tvp.pl/video/szkola-z-tvp-klasa-8,jezyk-polski-lekcja-2-14052020,47954173 
Temat lekcji: Tadeusz Różewicz „Warkoczyk” - analiza i interpretacja. 
 
WYCHOWANIE FIZYCZNE 
EMAIL NAUCZYCIELA  GRUPA  DZIEWCZĄT  opalw-f8a@wp.pl 
 
Zbliża się czas wystawienia ocen rocznych z w-f,  proszę więc ten tydzień poświęcić na 
nadrobienie zaległości i dosłanie brakujących zadań domowych.  
Zachęcam,  również do korzystania z ruchu na świeżym powietrzu i wykonywania w wolnym 
czasie spacerów, marszobiegów lub biegów terenowych po najbliższej okolicy.  
Proszę o zachowanie zasad bezpieczeństwa podczas poruszania się w terenie. 
 
EMAIL NAUCZYCIELA CHŁOPCY  pnowakowski31@poczta.onet. 
 

08-10.06.2020r. 
Temat: Nordic walking dla każdego.. 
Obejrzyj filmik  z linku poniżej. 
https://www.youtube.com/watch?v=XyqmXMway4Q 
 
 


