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Klasa VIII A

Temat: W krainie jutra.

• Podręcznik , s. 183. Przechodzimy do działu Utopie. Jak zdefiniujesz słowo utopia? 
Zapoznaj się z definicją w słowniku.
• Przyjrzyj się kadrowi z filmu, a następnie zapisz w zeszycie pytania 
i udziel odpowiedzi. Odpowiedzi na pytanie 2 i 3 opracuj pisemnie w zeszycie.
1. Które elementy widoczne na zdjęciu podkreślają utopijny (nierzeczywisty) 
charakter
miejsca, do którego zmierzają postacie przedstawione na pierwszym planie?
2. Co – według Ciebie- czują przedstawione na fotografii postacie?
3. Jakie emocje wywołuje w Tobie fotografia, dlaczego?
• Obejrzyj film Kraina jutra. Zobacz, w jaki sposób twórcy dzieła pokazali utopię. 
A jak Ty  wyobrażasz sobie „krainę jutra”?
Przypominam, że na stronie szkoły w zakładce EGZAMIN 
ÓSMOKLASISTY znajdziesz kolejne ZESTAWY ZADAŃ POWTÓRKOWYCH. 

Klasa VII A

Temat: Imiesłowy- nietypowe czasowniki

•         zapoznaj się z wiadomościami z podręcznika, s. 142 oraz z Nową wiadomością
s. 144
•         zgodnie z poleceniem wykonaj w zeszycie ćw. 1, 2 s. 143, ćw. 7 s. 144. 
Pozostałe ćwiczenia ze stron 143-144 przeanalizuj ustnie.
•         Praca domowa Ćwiczenia 5 i 8 s. 144
 
Temat: Imiesłowy – ćwiczenia

•         wejdź na stronę, gdzie znajdziesz ważne przypomnienia materiału 
z poprzedniej lekcji oraz ćwiczenia, dzięki którym się  sprawdzisz czy wszystko 
dobrze opanowałeś. Ostatnie zagadnienie, czyli Pisownia nie z imiesłowami, pomiń, 
bo to zrobimy na kolejnych zajęciach.
 
 https://epodreczniki.pl/a/imieslowy-i-ich-rodzaje/DN28lvu36

Klasa VI C

Temat: Szkolne przygody Adasia Cisowskiego.

• Już wiesz, że powieść K. Makuszyńskiego można podzielić na 2 części. Dziś 
przeanalizuj część pierwszą, czyli przygody Adasia, zanim wyjechał do Bejgoły.
• Zastanów się , jakim był kolegą, jakim uczniem , a jakim bratem. Zaprosiłbyś go do
klubu swoich przyjaciół? (uzasadnij wypowiedź).



•Wyszukaj w powieści fragment, który jest opisem zewnętrznego wyglądu Adasia. 

Cytat bezbłędnie wpisz do zeszytu.

• Co sądzisz o profesorze Gąsowskim? Jakie cechy nauczyciela uznajesz za zalety?

• Dlaczego Adaś zdecydował się na wyjazd do Bejgoły?

Klasa IV A

Temat: Kim był pan Twardowski?

Znacie już kilka legend, potraficie przedstawić ich bohaterów. Mieszkańcy Krakowa 

na pewno słyszeli o Twardowskim. Może Wy również wiecie, kim był i z czego 

zasłynął. Dzisiaj poznacie go dokładniej.

• Przeczytaj tekst legendy (podręcznik  s. 176)

• Ustnie rozwiąż ćw. 1-3 s. 177

• W zeszycie napisz rozwiązanie ćw. 4 s. 177


