
Praca domowa klasa 8b 

 

ZAJĘCIA KOREKCYJNO -KOMPENSACYJE  

EMAIL NAUCZYCIELA  marionatamordak@gmail.com 

 

04.06.2020 r. (czwartek) 

Uczniowie, którzy uczęszczają na zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, otrzymają na swoją 

pocztę elektroniczną materiały do wykonania. 

 

JĘZYK ANGIELSKI  EMAIL NAUCZYCIELA  justynaenglishclasses@gmail.com 

 

01.06.2020r.(poniedziałek) 

WSZYSTKIEGO NAJLEPSZEGO Z OKAZJI DNIA DZIECKA! 

Subject: Language functions- dawanie instrukcji i ostrzeganie. 

-zapoznaj się z wyrażeniami na st.185 i 186- giving orders(wydawanie poleceń), giving 

instructions(udzielanie wskazówek), giving warnings(ostrzeganie), forbidding( zakazywanie).   

-wykonaj ćwiczenia 2, 4 i 6 strona 87.  

03.06.2020r.(środa) 

Subject: Test sprawdzający opanowanie materiału z rozdziału 7 ,,Zakupy i usługi’’. 

Dziś zgodnie z planem odbędzie się test z unitu 7 oraz konstrukcji przymiotnikowych. Test 

prześlę wam na e-maila o godz. 14.00, a czas na odesłanie jest do godz.15.00. 

04.06.2020r. (czwartek) 

Subject: Use of English- środki językowe 

-wykonaj zadania: 1,2,3,4 i 6 strona 89.  

- wykonaj zadania egzaminacyjne 11 i 12: https://testy.dlaucznia.info/s/5024/81091-angielski-

zadania/4549991-przykladowy-egzamin-osmoklasisty-z-angielskiego-online.htm 

 

JĘZYK  NIEMIECKI  EMAIL  NAUCZYCIELA   ich.mag.deutsch@o2.pl  

 

02.06.2020r. 

Thema: Gehen Sie geradeaus. 

Zapraszam na lekcję on-line o godz. 8.55, link przyłączenia: 

https://join.skype.com/lAPEhHQQc4bP 

Zuerst überprüf deine Notizen, eventuell korrigier die Fehler.(Sprawdź swoje notatki z 

ostatniej lekcji, ewentualnie popraw błędy.) 

2/71: 1. aus dem, seit einem, zur Arbeit, 2. nach einer, aus dem, mit meiner, zum Bus 

3. nach der, bei meiner 

3/71: seit einer, bei meinen, 2. nach dem, mit seinen, zum Stadion, 3. seit einem, von ihrem, 4. 

aus der, zu einem, 5. nach der, zu unserer Freundin, nach einer, zu unserem, zu einer, 6. aus 

einer, bei ihrer, mit dem, zu der 

6/72: 1. zur, 2.zum, 3. zur, 4. zum, 5. zu den, 6. zu  

1. Sieh die Filme an und lerne den Wortschatz. (Zapoznaj się ze zwrotami służącymi do 

opisywania drogi.) 

https://www.youtube.com/watch?v=hjs6WLAA3nQ 

https://www.youtube.com/watch?v=ZJ9sOgxxZWw  

2. Schreib den Wortschatz ins Heft ab. (Przepisz zwroty do zeszytu – słownictwo do 

zapamiętania.) 

Gehen Sie – niech Pan/Pani idzie 

Fahren Sie – niech Pani/Pan jedzie 

biegen = abbiegen – skręcić 
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geradeaus – prosto 

nach rechts/rechts – w prawo 

nach links/links – w lewo 

über die Kreuzung – przez skrzyżowanie 

bis zur Kreuzung – aż do skrzyżowania 

bis zum Markt – aż do rynku 

durch (Akk.) den Markt – przez rynek 

die Straße entlang (Akk)– wzdłuż ulicy 

die erste/zweite/dritte Straße – pierwsza/druga/trzecia ulica 

um die Ecke – za rogiem 

an (+D) der Ecke –na rogu 

über die Brücke – przez most 

über die Straße – przez ulicę 

die ganze Zeit – cały czas 

ein Taxi nehmen - wziąć taksówkę  

an der Kreuzung – na skrzyżowaniu 

Nehmen Sie den Bus Nummer 5 – Proszę jechać autobusem numer 5. 

Gern geschehen – proszę bardzo 

zuerst – najpierw 

dann – potem 

3. Mach Übungen 13/74 und 14/75 im Übungsbuch. (Wykonaj ćw. w ćwiczeniówce.) Übung 

15/75 im Übungsbuch ist freiwillig. (Ćw. dodatkowe, jeśli zrobisz prześlij do sprawdzenia.) 

4. Spiel und lerne. (Graj i ucz się – ćwiczenia dla uczniów chętnych.) 

https://learningapps.org/2059058 - Wegbeschreibung online 

https://www.schubert-verlag.de/aufgaben/uebungen_a1/a1_kap7_hoeren2.htm - HV 

(rozumienie ze słuchu) 

 

05.06.2020r. 

Thema: Wie komme ich zum Markt? 

Zapraszam na lekcję on-line o godz. 12.00, link przyłączenia: 

https://join.skype.com/lAPEhHQQc4bP 

Zuerst überprüf deine Notizen, eventuell korrigier die Fehler.(Sprawdź swoje notatki z 

ostatniej lekcji, ewentualnie popraw błędy.) 

13/74: 1. um die Ecke, 2. durch den Park, 3. über die Kreuzung, 4. die Straße entlang, 5. die 

erste Straße rechts, 6. durch den Wald, 7. über die Straße 

14/75: nach links – w lewo, um die Ecke – za rogiem,  über die Straße – przez ulicę, . über die 

Kreuzung – przez skrzyżowanie, durch den Park – przez park 

1. Schreib den Wortschatz ins Heft ab. (Przepisz zwroty do zeszytu – słownictwo do 

zapamiętania.) 

Tak pytamy o drogę:  

Wie komme ich zum Rathaus? – Jak dojdę do ratusza? 

Wie kommt man zum Hotel? – Jak dojść do hotelu? 

Wo ist hier die Information? – Gdzie tu jest informacja? 

2. Mach Übung 5/115 im Lehrbuch. Die Antworten schreib kurz ins Heft. (Wykonaj ćw. z 

podręcznika. Odpowiedzi krótko zapisz w zeszycie.) 

3. Besuch die Webseite und lerne Grammatik. (Poznaj przyimki z biernikiem. Pod teorią 

znajdują się ćwiczenia online. Aplikacja sama sprawdzi Twoje odpowiedzi. POLECAM) 

https://niemiecki.ang.pl/gramatyka/przyimek/przyimki_z_biernikiem 
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4. Lies Grammatik 2 Seite 136 und Tabelle 20/141 im Lehrbuch. (Zapoznaj się z regułą 

gramatyczną 2/136 i tabelą 20/141 w podręczniku.)  

5. Mach Übungen 10/73 und 11/74 im Übungsbuch. (Wykonaj ćw. w ćwiczeniówce.)  

Übung 4/114 im Lehrbuch ist freiwillig. (Ćw. dodatkowe, jeśli zrobisz prześlij do 

sprawdzenia.) 

KARTKÓWKA: https://padlet.com/niemkaralle/6rv7d3ys903r4fhc 

 

HISTORIA  EMAIL NAUCZYCIELA   niedziela.alina@wp.pl  

 

02.06.2020 

Temat: Przemiany gospodarczo-społeczne w Polsce po 1989 roku 

1.Przeczyta temat 37 z podręcznika. 

2.Przepisz do zeszytu informacje z Zapamiętaj 

3.Wykonaj polecenie 2 ze strony 225 i wraz z notatką prześlij do sprawdzenia. 

 

03.06.2020 

Temat: Polska w NATO i Unii Europejskiej 

1.Przeczytaj temat 38 z podręcznika. 

2.Przepisz do zeszytu informacje z Zapamiętaj 

3.Wykonaj polecenie 1 ze s. 229 i wraz z notatką prześlij do sprawdzenia. 

 

02.06.2020 WOS 

Temat: Media we współczesnym świecie 

1.Przeczytaj temat 35 z podręcznika.  

2.Przepisz do zeszytu 2, 3 i 4 kropkę z Zapamiętaj i prześlij do sprawdzenia. 

 

03.06.2020 

Temat: Jak korzystać ze środków masowego przekazu 

1.Przeczyta temat 36 z podręcznika. 

2.Przepisz do zeszytu 3, 4 i 5 kropkę i prześlij do sprawdzenia. 

 

GEOGRAFIA  EMAIL NAUCZYCIELA   geografia.ciepielow@gmail.com 

 

03.06.2020 – przeczytajcie temat 28 w podręczniku „Na stacji polarnej”, obejrzyjcie na 

YouTube filmy „Polska Stacja Polarna Hornsund” i „Polska Stacja Antarktyczna im H. 

Arctowskiego. 

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). 

 

MATEMATYK A EMAIL  NAUCZYCIELA  alina.nizinska@o2.pl 

 

01.06.2020 r. (poniedziałek) 

Temat: Figury środkowosymetryczne. 

Dowiesz się dzisiaj jakie figury są środkowosymetryczne oraz jak znaleźć środek symetrii 

figury. 

Zapisz w zeszycie temat. 

Zapoznaj się z wiadomościami dotyczącymi tego zagadnienia ze str. 304 z podręcznika. 

Możesz obejrzeć film o figurach środkowosymetrycznych.  

Na podstawie przykładu 5 ze str. 305 z podręcznika wykonaj ćwiczenie 5. 
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Podczas zajęć online rozwiąż zadania 6 – 17 ze str. 306 – 308 z podręcznika.  

Na poniedziałek 8 maja zaplanowałam sprawdzian z symetrii. 

W przypadku jakichkolwiek trudności lub pytań proszę kontaktować się ze mną drogą 

mailową. 

 

02.06.2020 r. (wtorek) 

Temat: Symetralna odcinka. 

Przygotuj cyrkiel i linijkę. 

Nauczysz się dziś rozpoznawać symetralną odcinka oraz poznasz jej własności. Nauczysz się 

również konstruować symetralną odcinka. 

Zapisz w zeszycie temat. 

Na podstawie podręcznika zapisz w zeszycie co to jest symetralna odcinka, wykonaj jej 

konstrukcję (przykład 1/311) i zapisz własności. Pomocny może okazać się film pokazujący 

konstruowanie symetralnej odcinka. 

Wykonaj ćwiczenie 1 ze str. 311 z podręcznika. 

Teraz poznasz i wykonasz kilka konstrukcji geometrycznych. 

Narysuj konstrukcje pokazane w przykładach 3/313 oraz 4/314. 

Na podstawie przykładu 3 ze str. 313 z podręcznika oraz własności symetralnej odcinka 

wykonaj ćwiczenie 3. 

Na podstawie przykładu 4 ze str. 314 wykonaj ćwiczenie 4 ze str. 216 z podręcznika. 

Rozwiąż zadania: 2, 3, 16 ze str. 318 – 319 z podręcznika. 

Wskazówka do z. 16: Zastanów się, jaka figura charakteryzuje się tym, że punkty na niej 

leżące są równoodległe od dwóch danych punktów. 

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. 

 

ZAJĘCIA DODATKOWE  

Zestaw zadań umieszczony na platformie wsipnet.pl. 

 

 03.06.2020 r. (środa) 

Temat: Dwusieczna kąta. 

Przygotuj cyrkiel, ołówek i linijkę.  

Dowiesz się dzisiaj co to jest dwusieczna kąta, nauczysz się ją  konstruować oraz poznasz 

własności dwusiecznej kąta. 

Zapisz w zeszycie temat lekcji. 

Na podstawie informacji z podręcznika zapisz w zeszycie definicję dwusiecznej kąta (str. 

311). Korzystając z opisu konstrukcji w przykładzie 2/312 skonstruuj dwusieczną dowolnego 

kąta ostrego. Zapisz własności dwusiecznej (str. 313). Możesz obejrzeć konstrukcję 

dwusiecznej kąta na filmie.  

Wykonaj ćwiczenie 2 ze str. 313 z podręcznika. 

Wykonaj konstrukcję opisaną w przykładzie 5/316 z podręcznika, a następnie zrób ćwiczenie 

5 ze str. 317 z podręcznika.  

Rozwiąż zadania: 6, 7, 8, 14 ze str. 318 z podręcznika, część podczas zajęć online.  

Rozwiązane zadania (powiem, które) proszę przesłać do mnie pocztą elektroniczną, jako 

załączniki w postaci zdjęć. 

W przypadku jakichkolwiek trudności lub pytań proszę kontaktować się ze mną drogą 

mailową. 
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05.06.2020 r. (piątek) 

Temat: Podsumowanie działu „Symetrie”. 

Dzisiejszą pracę zacznij od odpowiedzi na pytania ze str. 321 podręcznika. W przypadku 

problemów z udzieleniem odpowiedzi na którekolwiek z pytań proszę wrócić do wiadomości 

wyjaśnionych w odpowiednim module. 

Rozwiąż zadania zamknięte: 1 – 4 oraz otwarte: 5, 6, 11, 13, 16, część z nich podczas zajęć 

online. 

Rozwiązane samodzielnie zadania proszę przesłać do mnie pocztą elektroniczną, jako 

załączniki w postaci zdjęć. 

Na następnej lekcji będzie sprawdzian z działu „Symetrie”. 

W przypadku jakichkolwiek trudności lub pytań proszę kontaktować się ze mną drogą 

mailową. 

 

FIZYKA  EMAIL NAUCZYCIELA  iwb.ciepielow@wp.pl  

 

01.06.20 ( Wady wzroku - krótkowzroczność i dalekowzroczność) 

https://drive.google.com/file/d/1pjxhyEsref5Mix0tOj3RsK4M7D-bs-lO/view?usp=sharing 

 

04.06.20 (Pisemny sprawdzian wiadomości z optyki) 

https://drive.google.com/file/d/1Nd4NRV8kS4W6bn0p8d-

_y2XrMBlwKIQp/view?usp=sharing 

 

CHEMIA EMAIL NAUCZYCIELA  iwb.ciepielow@wp.pl 

 

01.06.20 (Cukry proste - glukoza i fruktoza ) 

https://drive.google.com/file/d/1WB4RtkVb3qyu9eUGmfX6-Y8fR-

fRcy6Y/view?usp=sharing 

 

03.06.20 (Glukoza, fruktoza i sacharoza) 

https://drive.google.com/file/d/1smO7uKj1ECnieRuhftvgv2H0_dc4Rpj6/view?usp=sharing 

 

BIOLOGIA  EMAIL NAUCZYCIELA  adygas.bio@gmail.com  

 

01.06.2020 (poniedziałek) 

Temat: Różnorodność biologiczna.  

Na dzisiejszej lekcji obejrzyjcie krótki film, na którym pani ładnie opowiada o 

bioróżnorodności. https://www.youtube.com/watch?v=kA8XXuBPjts 

 

RELIGIA  EMAIL NAUCZYCIELA  urszulanka@onet.pl 

 

01. 06. 2020 (poniedziałek)  

Temat:  Poszanowanie własności prywatnej – VII przykazania 

W siódmym przykazaniu Bożym chrześcijanin jest zobowiązany do szanowania własności 

prywatnej i społecznej. Zapoznaj się z tekstem KKK 2409 (podręcznik s 104) i  poznaj 

czynności sprzeciwiające się VII przykazaniu  

A z okazji Dnia Dziecka specjalna wiadomość: https://biteable.com/watch/dzie-dziecka-

2585450?fbclid=IwAR2Jxj630ZJOl87wZ9hwM    

 

04.06. 2020 (czwartek) 

Temat: Życie w prawdzie – VIII przykazania 
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Bóg jest Prawdą. Dlatego każdy z nas ma żyć w prawdzie, szanować dobre imię drugiego 

człowieka i nie naruszać jego praw. Przeczytaj fragmenty Katechizmu Kościoła Katolickiego  

- podręcznik s 106 i uzupełnij ćwiczenie 4 s 99(ćwiczenie proszę prześlij na e-maila) 

 

WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE  EMAIL 

NAUCZYCIELA  aga857@interia.eu 

 

05.06.2020r. Zapisz w zeszycie główne funkcje płciowości: wyrażanie miłości, budowanie 

więzi, rodzicielstwo. Niedojrzałe traktowanie płciowości prowadzi do przedmiotowego 

traktowania człowieka. Przeżywanie płciowości powinno zawsze wiązać się z 

odpowiedzialnością. Zastanów się, jak można wyrazić szacunek w tej sferze.  

 

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 

 

03.06.2020r. 

Temat: Mały robot – Android. 

1. Zapoznaj się z tematem zajęć z podręcznik 5.1 s. 146 

2. Sprawdź, czy twój telefon oferuje opisane funkcje. 

3. Skorzystaj ze skanera w swoim smartfonie: 

- napisz na kartce papieru kilka zdań o swojej ulubionej aplikacji, którą masz na smartfonie, 

- podpisz się na kartce imieniem i nazwiskiem, 

- zeskanuj kartkę za pomocą aplikacji na telefonie (np. Tiny Scaner) – nie rób zdjęcia, 

- wprowadź w wyglądzie zeskanowanego dokumentu zmiany, 

- wyślij zeskanowaną kartkę do mnie, 

- pamiętaj o właściwej formie e-maila, gdyż wpływa to na ocenę: 

- temat wiadomości 

- przywitanie 

- treść wiadomości 

- podpis 

- załącznik 

 

JĘZYK ANGIELSKI KOŁO ZAINTERESOWAŃ 

EMAIL NAUCZYCIELA   beatarusin.angielski@gmail.com 

 

28.05. (czwartek) 

Poćwicz transformacje i uzupełnianie zdań: 

https://quizlet.com/497491066/uzupelnianie-zdan-klasa-8-flash-cards/ 
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Poćwicz tłumaczenie zdań 

https://www.baamboozle.com/game/22055 

Utrwal funkcje językowe 

https://wordwall.net/resource/702214/angielski/getting-ready-egzamin-%c3%b3smoklasisty-2 

 

JĘZYK  POLSKI  EMAIL  NAUCZYCIELA   danutawik6@gmail.com 

 

 

01.05.2020 (poniedziałek) 

Temat: W stronę reportażu – Michał Olszewski „Życie przed potopem”. 

1. Zapoznaj się z tekstem „Reporterów sposób na życie” ze strony 148 (podręcznik do 

literatury). Zapisz definicję reportażu ze strony 149.  

Zapisz cechy reportażu: aktualność, doraźność, rzetelność, prawdziwość faktów, poruszanie 

ważnych tematów dotyczących spraw człowieka. 

2. Przeczytaj uważnie reportaż Michała Olszańskiego ze stron 150 – 156, a następnie 

zastanów się nad zagadnieniami: 

- Podaj argumenty przemawiające za budową zbiornika. 

- Przedstaw portrety bohaterów reportażu. 

- Oceń, czy autor reportażu jest całkowicie bezstronny. 

- Zastanów się, jakie okoliczności przywiodły jednego z bohaterów do groźby: „Zawieszę się 

na hoku, zobaczycie!” 

- Sprawdź, w jakiej formie autor udziela głosu bohaterom reportażu. 

- Zastanów się, co przeważa w reportażu Michała Olszewskiego – sprawozdanie z wydarzeń 

czy komentarze, refleksje, oceny autora. 

- Powiedz, z jakim tekstem i motywem  literackim kojarzy ci się tytuł. 

- Zastanów się, czego udało ci się dowiedzieć o świecie, ludziach, o sobie z przeczytanego 

reportażu. 

- Określ cel pisania reportaży. 

Zapisz najważniejsze wnioski w zeszycie: 

Reportaż „ Życie przed potopem” dotyczy zapory w Świnnej Porębie (zbiornik 

przeciwpowodziowy). Został w nim opisany los ludzi ze wsi Skawce ( liczącej sto 

gospodarstw) położonej na południe od Wadowic, którzy musieli sprzedać gospodarstwa i 

opuścić rodzinną miejscowość. Ich domy zostały zburzone i zatopione. Reporter powinien 

być świadkiem lub uczestnikiem wydarzeń. Michał Olszewski był w Skawcach i rozmawiał z 

mieszkańcami. 

W tekście pojawiają się autentyczne postacie mieszkańców. Autor podaje ich imiona i 

nazwiska. Przytacza słowa i zachowania, np. „Osiemdziesięciosześcioletni Jan Czaicki płacze 

za każdym razem, kiedy pomyśli o tym, jak burzyli dom jego brata”. Autor czasami wtrąca 

swoje komentarze, umieszcza refleksje, np. „Za sentymenty pieniędzy nie dają”, umieszcza 

historie ludzi, którym poświęcił swój reportaż ( historia Józefa Kupczyka). 

Reporter powinien być świadkiem lub uczestnikiem wydarzeń, więc Michał Olszewski był w 

Skawcach i rozmawiał z mieszkańcami.  

Tytuł reportażu nawiązuje do Biblii i fragmentu o potopie. 

Reportaż należy do literatury faktu. Stanowi zapis autentycznych wydarzeń. 

 

02.06.2020 (wtorek) 

Temat: Fraszki Jana Sztaudyngera – czy tylko błahostki? 

1. Przypomnij sobie informacje na temat fraszki. Zapisz: 

https://www.baamboozle.com/game/22055
https://wordwall.net/resource/702214/angielski/getting-ready-egzamin-%c3%b3smoklasisty-2
mailto:danutawik6@gmail.com


Fraszka-  1. utwór liryczny niewielkich rozmiarów, oparty na zaskakującym pomyśle, często 

żartobliwy. Gatunek wprowadził do literatury polskiej Jan Kochanowski w XVI wieku; np. 

Jan Sztaudynger jest autorem wielu fraszek. 2. Sprawa błaha, bez większego znaczenia, np. 

Rozwiązanie zadań z matematyki to dla mnie fraszka. 

Jan Sztaudynger odnowił gatunek fraszki w literaturze współczesnej. 

2. Przeczytaj fraszki ze stron 273 -275 z podręcznika do literatury i zastanów się nad 

kategoriami tematycznymi. 

Zapisz: 

- fraszki autotematyczne - *** [Miły czytelniku …] 

- fraszki miłosne – „Kocham” 

- fraszki refleksyjne „Spędzanie czasu” 

- fraszki polityczne – „Władza” 

- fraszki społeczno – obyczajowe – *** [Polska A…] 

- fraszki obyczajowe – „Święto kobiet i święto mężczyzn” 

3. Zastanów się, jakie postawy, zjawiska są obiektem krytyki lub pochwały. Niektóre są 

neutralne. 

Zapisz: 

Krytyka: 

„Kocham”, „Ona do niego, porzuconego” – brak prawdziwej miłości, niezrozumienie istoty 

uczuć, nietrwałość ludzkich relacji 

*** [Nic tak], „Bez złudzeń” – rozczarowanie drugim człowiekiem 

*** [Polska A…] – wywyższanie się nad innymi, nierówności społeczne 

*** [ Z grama…] – zawiść i zazdrość międzyludzka 

„Bajka o cyniku” – oderwanie od rzeczywistości 

„Cel uświęca środki” – bezwzględność w realizacji celów 

„Dla kariery”, „Dwulicowy”- rezygnacja z wartości w celu zrobienia kariery, niestałość 

poglądów 

„Legenda (I) – ukrywanie niewygodnych faktów, zastępowanie ich mitami 

„Łaska” – obłuda, gra pozorów 

„Pomnik” – krzywdy wyrządzane przez otoczenie 

„Sumienie grało” – materializm, rezygnacja z wyznawanych wartości na rzecz korzyści 

materialnych 

„Ona do niego, porzuconego”, „Święto kobiet i mężczyzn” – niesprawiedliwe role kobiet i 

mężczyzn we współczesnym świecie 

„Władza” – władza stosująca terror 

„Samokrytyka fraszkopisarza” – zwracanie niedostatecznej uwagi na sedno fraszki 

Pochwała 

„Jeszcze” – afirmacja życia, radość życia, optymizm 

Przekaz neutralny: 

„Czas (III)”, „Spędzanie czasu”, „Wzajemność” – nieuchronność przemijania czasu, 

zacieranie się wspomnień 

„Pierwsze pytanie” – potrzeba kontaktu z drugim człowiekiem warunkiem rozwoju 

emocjonalnego 

„Rajska depesza” – wyciąganie właściwych wniosków sposobem uniknięcia błędów 

„W epoce gaduł” – współczesność jako epoka nadmiaru słów 

Notatka – fraszkę wyróżnia krótka forma, ale często nie jest ona prosta. 

W tych krótkich utworach janowi Sztaudyngerowi udało się  zawrzeć wiele ponadczasowych 

treści dotyczących kondycji wsól czesnego społeczeństwa i relacji międzyludzkich. Można się 

z nich też wiele dowiedzieć o samym pisarzu.  



Fraszki zawierają różne środki stylistyczne – pytania retoryczne, metafory, homonimy, 

zabawy słowne. 

 

03.06.2020 (środa) 

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”) 

04.06.2020 (czwartek) 

Temat: Językowe demaskowanie rzeczywistości -Stanisław Barańczak, „Pan tu nie stał”.  

1. Otwórz podręcznik na str. 289 i zwróć uwagę na zdjęcie przedstawiające codzienny 

obrazek z lat 70. I 80. XX w. – kolejka przed sklepem. Kolejki często były źródłem kłótni. 

Dochodziło w nich do konfliktów i można było wówczas usłyszeć słynne „Pan tu nie 

stał!”(kierowane do osoby, która zamiast stanąć na końcu kolejki próbowała zająć miejsce 

bliżej początku albo w ogóle ją ominąć. 

2. Jakie znaczenie ma czasownik „stać”? 

Stać: 

1) zachowywać pozycję pionową, wyprostowaną, trzymać się na nogach;  

2) pozostawać w pozycji nieruchomej, nie ruszać się z miejsca, nie poruszać się. 

3. Korzystając ze słownika frazeologicznego lub z zasobów Internetu odszukaj i zapisz w 

zeszycie znaczenie poniższych związków frazeologicznych: 

-stać na czele, u steru  

–stać komuś na przeszkodzie,  

-stać na jakimś stanowisku, na gruncie czegoś  

-stać na uboczu, z boku  

-stać nad grobem  

-łzy stają komuś w oczach  

-interesy, rzeczy, sprawy stoją dobrze / źle 

 –brama stoi / drzwi stoją przed kimś otworem  

- coś stoi przed kimś otworem  

-stać komuś (ością) w gardle  

-stać w ogniu: w płomieniach  

-kogoś stać na coś . 

4. Przeczytaj wiersz pt. „Pan tu nie stał” Stanisława Barańczaka (podr. str. 289) i zapisz 

notatkę:  

Osoba mówiąca - przedstawiciel grupy; przedstawiciel tłumu podporządkowany systemowi,  

wypowiada się z pogardą, nonszalancją, brakiem szacunku.  

Adresat (bohater tytułowy – „pan, który tu nie stał”) o samotnik, indywidualista, outsider,  

nie wdaje się w dyskusję, słabo reaguje na słowne zaczepki, choć podejmuje próbę buntu 

(„stawia się”), brakuje mu odwagi lub zdaje sobie sprawę, że stoi na z góry straconej pozycji. 

Wniosek: odmowa współudziału staje się formą protestu. 

Gry słowne Barańczaka:  

- wykorzystywanie przypadkowego podobieństwa słów (stawiaj się – stawaj);  

- celowe zniekształcanie zwrotów (stoi pan [...] na uboczu / wspólnego grobu);  

https://www.youtube.com/watch?v=owyxubf8s-U
https://www.youtube.com/watch?v=OkLxzuRXVcw
https://www.youtube.com/watch?v=KZ6zizbkh3c
https://www.youtube.com/watch?v=PGEbLgZAjnY
https://www.youtube.com/watch?v=S-W4cJVj2J4


- jednoczesne wykorzystywanie dosłownych i przenośnych znaczeń słów (stać w kolejce, stać 

– w różnych związkach frazeologicznych);  

- zderzenie z sobą utartych zwrotów i wyrażeń (stawaj / pan w pąsach na szarym końcu). 

05.06.2020 (piątek) 

Temat: Test czytania ze zrozumieniem z wykorzystaniem przykładowego arkusza 

egzaminacyjnego. 

Do godziny 10.00 przyślę każdemu na e – mail arkusz. Czas na odesłanie - 120 minut. 

01. 06. 2020 (poniedziałek) zajęcia dodatkowe (koło języka polskiego) 

Temat: Analiza i interpretacja wierszy – literatura polska. 

1.Obejrzyj lekcje poświęcone analizie i interpretacji wierszy poetów, których utwory 

zamieszczone są w kanonie lektur obowiązkowych. 

2. Zapisuj imię i nazwisko autora, tytuł interpretowanego utworu oraz prezentowany na 

slajdach materiał. 

Szkoła z TVP: klasa 8  Język polski, Lekcja 2, 20.05.2020 

Temat lekcji: Jarosław Marek Rymkiewicz „Wiosna w Milanówku” – analiza i interpretacja 

https://vod.tvp.pl/video/szkola-z-tvp-klasa-8,jezyk-polski-lekcja-2-20052020,48055955 

Szkoła z TVP: klasa 8  Język polski, Lekcja 2, 18.05.2020 

Temat lekcji: Zbigniew Herbert, „Przesłanie Pana Cogito” – analiza i interpretacja 

wiersza.https://vod.tvp.pl/video/szkola-z-tvp-klasa-8,jezyk-polski-lekcja-2-

18052020,48040864 

Szkoła z TVP: klasa 8  Język polski, Lekcja 2, 15.05.2020 

Temat lekcji: Wisława Szymborska, „Niektórzy lubią poezję” – analiza i interpretacja. 

https://vod.tvp.pl/video/szkola-z-tvp-klasa-8,jezyk-polski-lekcja-2-15052020,47954222 

WYCHOWANIE FIZYCZNE  EMAIL 

NAUCZYCIELA  GRUPA  DZIEWCZĄT  opalw-f8a@wp.pl 

 

Sumo 

Sumo - to tradycyjny sport walki wywodzący się z Japonii.  

Zapoznajcie się w wolnym czasie z przesłanym przeze mnie materiałem. A może uda Wam 

się  

posiłować z rodziną lub znajomymi? 

Opis sportu. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Sumo 

Filmik. 

https://www.youtube.com/watch?v=s2i841E1DFQ 

 

EMAIL NAUCZYCIELA GRUPA CHŁOPCÓW pnowakowski31@poczta.onet. 

 

01-05.06.2020r. 

Temat: Marszobieg w terenie naturalnym. 

Rozpoczynając marszobieg, wykonujemy marsz w szybkim tempie. Po regularnych 

treningach marszobiegu proporcje marszu zaczynają się zmieniać i zaczyna dominować 

trucht, a następnie bieg przeplatany z marszem. Marszobieg może być świetnym treningiem 

dla osób, które chcą zacząć biegać. Rozpoczynając marszobieg, nie musimy od razu dodawać 

biegu. Na początku warto skupić się na samym maszerowaniu w szybkim tempie. 

https://vod.tvp.pl/video/szkola-z-tvp-klasa-8,jezyk-polski-lekcja-2-20052020,48055955
https://vod.tvp.pl/video/szkola-z-tvp-klasa-8,jezyk-polski-lekcja-2-18052020,48040864
https://vod.tvp.pl/video/szkola-z-tvp-klasa-8,jezyk-polski-lekcja-2-18052020,48040864
https://vod.tvp.pl/video/szkola-z-tvp-klasa-8,jezyk-polski-lekcja-2-15052020,47954222
https://www.youtube.com/watch?v=s2i841E1DFQ
mailto:pnowakowski31@poczta.onet
https://portal.abczdrowie.pl/bieganie/


Proszę także o przesłanie zaległych wyników zaliczeń. Przypominam,  iż  zgodnie z PSO brak 

zaliczeń (wyników prób) zmusza  mnie do postawienia oceny  niedostatecznej.  

 


