
kl. VIII a 

1. Temat: Omówienie wyników egzaminu próbnego z języka polskiego. 

Na Twój adres została przesłana informacja nt. wyników egzaminu próbnego z języka 

polskiego kl. VIII a. Porównaj swój wynik ze średnim wynikiem klasy oraz z wynikiem 

pierwszego próbnego egzaminu;  jesteś zadowolony? Wiesz, które ćwiczenia sprawiały kłopot 

. Wróć do powtórzeń, skorzystaj z materiałów:  

Jak przekształcić mowę zależną… 

https://www.youtube.com/watch?v=YBmqQnH2Aok 

Jak napisać opowiadanie?    https://www.youtube.com/watch?v=eBPnGisAG6Q  

Jak napisać rozprawkę?    https://www.youtube.com/watch?v=8BMacJ3RM8c 

2. Temat: Niezgodni 

Przypomnij sobie, czym się zajmuje genetyka. Jak sądzisz, dlaczego osiągnięcia genetyki są 

szczególnie inspirujące dla twórców literatury i filmu?  

Zapoznaj się z tekstem : Veronica Roth  Wierna (fragmenty), s. 198 

Po przeczytaniu powinieneś umieć rozwiązać ćw. 1-6 s. 200 

Pisemnie w zeszycie lub na karcie opracuj temat podany w tabeli. 
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Temat: Na czym polegał eksperyment i dlaczego się  nie powiódł? 

 

Opisz funkcjonowania społeczności 

przed wprowadzeniem eksperymentu. 

 

…………………………………………….. 

……………………………………………… 

……………………………………………… 

……………………………………………… 

……………………………………………… 

……………………………………………… 

……………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

Opisz powody wprowadzania modyfikacji 

genowej i celu, do którego miała ona 

doprowadzić. 

……………………………………………… 

……………………………………………… 

……………………………………………… 

……………………………………………… 

……………………………………………… 

……………………………………………… 

……………………………………………… 

Opisz sytuację, która nastała po modyfikacji genów 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 



 

 

Wyjaśnij , dlaczego eksperyment się nie powiódł.  

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

Praca domowa: pisemnie ćw. 8 s. 200 (objętość min. 200 słów).  Uwaga: Proszę, aby  pracę 

domową przysłali mi uczniowie mający numery  8 ,10,12, 14, 17 w dzienniku. 

3. Temat: Zgodnie ze scenariuszem  

Zapoznaj się z materiałem w podręczniku , s.201-202 tak , abyś potrafił wyjaśnić, jakie są 

główne elementy scenariusza, znał zasady jego  tworzenia; dokładnie przeanalizuj  

przykładowy scenariusza na podstawie: Barbara Kosmowska, „Pozłacana rybka” 

Pod tematem lekcji pisemnie  wykonaj  ćwiczenie 3 s. 202.  

Praca domowa : Zastanów się, jaki jest Twój ulubiony gatunek filmowy, jak mógłbyś go 

zareklamować. 

4. Temat: Dzieło filmowe 

Przejrzyj materiał w podręczniku s. 204-206. Pod tematem lekcji wypunktuj  etapy 

historii kina , podkreśl ten etap, który uznajesz za szczególnie ważny i krótko uzasadnij 

wybór (3 zdania).  

Zapoznaj się z historią kina, cz. 2   https://www.youtube.com/watch?v=22tbUkUWCjw 

Pisemnie scharakteryzuj ulubiony gatunek filmowy. W przynajmniej 3 zdaniach pisemnie 

przekonaj kolegę do oglądania filmów tego gatunku.  

Praca domowa: pisemnie ćw. 5 s. 207 

5. Temat: Powtórzmy wiedzę o częściach zdania.  

Przypomnij sobie wiadomości ze s. 208-  210  

Wysłuchaj lekcji https://www.youtube.com/watch?v=oNpt6tsxBYA 

W zeszycie (najlepiej w tabeli) nazwij części mowy i części zdania w zdaniach 



a) W poniedziałek pracownicy otrzymali nowe komunikaty. 

b) W pochmurny poranek Agata cierpliwie rozwiązywała te zadania. 

c) Młoda nauczycielka dokładnie tłumaczyła dzieciom ćwiczenia gramatyczne. 

 Część zdania  Część mowy 

w zeszycie okolicznik Przyimek  

+rzeczownik 

 


