
Klasa VIIIa 
Tematy  1-3 do realizacji w formie zajęć na platformie  
 

1. Temat: Co wpływa na życiowe wybory człowieka? 
• Pomysł na życie jako pretekst do dyskusji o życiowych wyborach człowieka. 
• Wstępne zapoznanie się z muralem Natalii Rak (s. 221). 
• Ustne rozwiązanie ćw. 1-4 s. 221. 
•  Samodzielne zredagowanie w zeszycie opinii o dziele Natalii Rak. 

 
2. Temat: Zrozumieć rodziców, czyli o trudnych wyborach naszych bliskich. 

• Zapoznanie się z fragmentem powieści Pozłacana rybka Barbary Kosmowskiej 
(s.235). 

• Omówienie trudnych sytuacji, w jakich znalazła się główna bohaterka tekstu  
(ćw. 1.–4.). 

•  Zebranie pomysłów na przedstawienie dalszej części historii rodzeństwa. 
•  Samodzielne zredagowanie notatki nt. Czy dorośli powinni konsultować z dziećmi 

swoje życiowe decyzje. 
 

3. Temat: Zwracam się z uprzejmą prośbą o ..., czyli o tym, jak formułować prośby 
w stylu urzędowym 

• Zapoznanie z informacjami na temat podania jako rodzaju tekstu użytkowego 
pisanego w stylu urzędowym oraz jego budowy. (Podanie, Budowa podania, s. 244). 

•  Analiza przykładowego podania i zapoznanie ze słownictwem typowym dla tej formy 
wypowiedzi.  

•  Ćwiczenie umiejętności formułowania argumentów uzasadniających celowość 
prośby. (ćw. 1.). 

•  Redagowanie tekstu podania z wykorzystaniem podstawowych informacji, które mają 
być w nim uwzględnione. (ćw. 3.). 

•  Ustalenie zasad edycji podania w wersji wydruku komputerowego. 
 

4. Temat: Pasterz, który żył w zgodzie ze sobą. 
• Zapoznaj się z informacjami biograficznymi o Paulo Coelho (s. 238). 
•  Przeczytaj  fragment powieści Paulo Coelho Alchemik (s. 238). 
•  Ustnie wykonaj ćw. 5, 6 s. 241. 
•  W zeszycie zapisz rozwiązanie ćw. 8 s. 241. 

Praca domowa: ćw. 9 s. 241 (minimum 200 słów); do wglądu do 10.05.20 r. prace przysyłają 
uczniowie  z numerami w dzienniku 11- 18. 
 

5. Temat: Co o postawie wobec życia mówi ułożenie naszego kręgosłupa? 
• Zapoznaj się z biogramem Andrzeja Bursy (s. 242) i informacją o poetach przeklętych 

(s. 243)  
•  Przeczytaj utwór Andrzeja Bursy Nauka chodzenia (s. 242) 
•  Przeanalizuj ćw. 1-5 s. 242. 
•  W zeszycie napisz wypowiedź argumentacyjną (minimum 10 zdań) nt. Czy warto się 

buntować? 


