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30.03.2020 – 10.04.2020 

 

Klasa 8 

 

Temat: Twórca i jego czasy – Stefan Żeromski 

- zapoznaj się z informacjami na temat życia i twórczości S.Żeromskiego  - 

podręcznik str.146 

 

 Wpisz do zeszytu. 

Tematem powieści Syzyfowe prace jest dorastanie w warunkach zaborów, 

edukacja w szkołach, gdzie w sposób bezwzględny przeprowadza się proces 

wynaradawiania młodych Polaków.  

Tytułowe „syzyfowe prace” można interpretować jako prace rusyfikatorów 

pozbawione efektów, młodzież głęboko odczuwa swoją polskość, metody 

rusyfikatorów i ich działania pozostają więc bezowocne. 

 

 

Temat: Ważna lekcja języka polskiego- Syzyfowe prace  

-zapoznaj się z fragmentem lektury Syzyfowe prace str.148 –podręcznik 

- You Tube-  Reduta Ordona - A. Mickiewicz Fragment lektury "Syzyfowe 

prace" - do obejrzenia  

- przeczytaj i zapamiętaj  

 

Przełomowym momentem w lekturze „Syzyfowe prace” jest lekcja polskiego, 

na której Bernard recytuje Redutę Ordona Mickiewicza. Uczniowie 

klerykowskiego gimnazjum nie mogli czytać polskich książek, nie znali więc 

utworu Mickiewicza. Recytacja Zygiera wstrząsnęła chłopcami. 



Marcin i jego koledzy uświadomili sobie, że wiedza, jaką wpajano im w szkole, 

nie jest obiektywna i służy jedynie wynaradawianiu polskich uczniów. 

 

-ćw.3 str.152 -  wpisz do zeszytu fragment , który jest odpowiedzią na pytanie 

 

Temat; Jaki? Jaka? Jakie? co wiem o przymiotniku? przypomnienie 

wiadomości. 

Wpisz do zeszytu notatkę o przymiotniku. 

 

Przymiotnik to odmienna część mowy, która nazywa cechy osób, zwierząt, 
przedmiotów, roślin, miejsc, zjawisk. Odpowiada na pytania: jaki? jaka? 

Jakie? 

Przymiotnik może określać rzeczownik na trzy sposoby. 

• przymiotniki oceniające pozytywnie, np. ładny, mądry,  

• przymiotniki oceniające negatywnie, np. brzydki, głupi,  

• przymiotniki neutralne pod względem oceny, np. drewniany, zielony,  

Przymiotnik odmienia się przez przypadki, liczby i rodzaje. 

Wpisz i wykonaj ćwiczenia. 

1. Podkreśl przymiotniki w zdaniach. 

Moja siostra ma małego, pięknego pieska. Ma on czarne, krótkie futerko. 

Ogonek ma puszysty, a uszka długie i szpiczaste. Oczy ma czarne jak dwa 

węgielki. Lubi pić smaczne mleko. W nocy śpi na miękkim posłaniu. 

 

2. Utwórz przymiotniki od podanych rzeczowników. 

wzór; porządek -  numer porządkowy 

harcerze -   obóz.......................... 

owoce -    lody................................ 



film  -    seans ............................... 

bohater - ...................................czyn 

z blachy - ..................................puszka 

 

Temat: Przymiotnik jako określenie rzeczownika – ćwiczenia. 

Wpisz do zeszytu notatkę o przymiotniku. 

 Przymiotnik łączy się z rzeczownikiem i jest jego określeniem, np. książka 

(jaka?) ciekawa, stół (jaki?) drewniany, palto (jakie?) stare. 

 

 Wpisz do zeszytu ćwiczenia. 

 

1. Dopisz określenia do rzeczowników. 

czapka (jak?)………………………………………………………………………  

 samochód (………..)…………………………………………………….............. 

buty(………………)…………………………………………………………… 

 

2. Uzupełnij zdania odpowiednimi przymiotnikami. 

W muzeum oglądałem.............................obrazy. 

Mama uszyła Kasi ...................................sukienkę. 

Michał przeczytał......................................książkę. 

Bardzo lubię......................................lody. 

 

Temat: Przymiotnik  z rzeczownikiem - odmiana przez przypadki. 

 

Wpisz do zeszytu nazwy przypadków i pytania 

 

Mianownik (kto? co?) 

Dopełniacz (kogo? czego?) nie ma 

Celownik (komu? czemu?) się przyglądam  



Biernik (kogo? co?) widzę 
Narzędnik (z kim? z czym?) idę 
Miejscownik (o kim? o czym?) mówię 
Wołacz (o!) 

 

Ćw. 

 Odmień przez przypadki w liczbie pojedynczej i  mnogiej wyrażenie 

czerwony szalik 

 

 

Temat: Sprzedam, kupię, wynajmę --piszemy ogłoszenia. 

- wpisz do zeszytu 

Ogłoszenie to pismo, które podajemy do publicznej wiadomości. Zamieszczamy 

w nim m. in. 

informacje o imprezie ,kursie, kupnie, sprzedaży itp. Ogłoszenie powinno być 
czytelne i estetyczne, podawać wiadomość w formie zwięzłej informacji. 

 

     Przeczytaj ogłoszenie o zgubie przedmiotu, które Monika wywiesiła w 

szkolnej szatni. Wyobraź sobie, że jesteś w podobnej sytuacji.  

Zredaguj ogłoszenie o zagubionej książce. 

 

                                

 

                                                  Ogłoszenie 

 Wczoraj, tzn. 25 marca zgubiłam mój ulubiony szalik (z żółtej wełny z 

niebieskimi frędzlami).  

 Znalazcę proszę o kontakt. 

         Monika Adamska   z klasy VI 

 



 

Temat : Składamy życzenia wielkanocne  - ćwiczenia. 

 

Przeczytaj  informacje. 

Wielkanoc to dla chrześcijan najważniejsze święto. Odbywa się na pamiątkę 
zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Dlatego te święta nazywa się też świętami 

zmartwychwstania. Ze świętami wielkanocnymi związanych jest wiele 

zwyczajów. Jednym z nich jest chociażby wspólne śniadanie wielkanocne, 

podczas którego dzielimy się pokarmami poświęconymi w Wielką Sobotę, jak 

również składamy sobie życzenia na Wielkanoc. 

Przeczytaj życzenia z okazji Świąt Wielkanocnych. 

Zdrowych, Pogodnych Świąt Wielkanocnych, 

przepełnionych wiarą, nadzieją i miłością. 
Radosnego, wiosennego nastroju, 

serdecznych spotkań w gronie rodziny i wśród przyjaciół 

oraz wesołego "Alleluja". 

Najlepsze życzenia od... 

 

 

Zredaguj własne życzenia z okazji Świąt Wielkanocnych, które przekażesz 

babci. Wpisz do zeszytu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


