
8b 

4 maja 2020r. 

Temat: Nie warto się buntować. 

1. Podajemy przykłady sytuacji, kiedy człowiek musi podjąć decyzję. Mówi to, co myśli 

lub postępuje wbrew sobie, by się nikomu nie narazić. Ustalamy, jak w obu sytuacjach 

zachowałby się konformista i nonkonformista (sprawdzamy znaczenie terminów  

w słowniku). Wyciągamy wnioski dotyczące konsekwencji omawianych zachowań. 

2. Zapoznajemy się biogramem Andrzeja Bursy i informacją o poetach przeklętych 

 (Kontekst) – s. 243. 

3. Ustalamy tematykę wiersza na podstawie metafory zawartej w tytule – Nauka 

chodzenia. Zapisujemy swoją propozycję interpretacji (w zeszycie). 

4. Czytamy utwór Andrzeja Bursy: Nauka chodzenia (s. 243). 

5. Określamy rodzaj liryki i typ wiersza - ćw. 1. (ustnie). 

6. Charakteryzujemy osobę mówiącą w wierszu - ćw. 2., 3. i 5. (ustnie). 

7. Wyjaśniamy, dlaczego życzliwi zostali określeni jako najgorszy gatunek łajdaków - 

- ćw. 4. (ustnie). 

8. Omawiamy styl wiersza i środki stylistyczne - ćw. 6. (ustnie). 

9. Rozmawiamy na temat: Czy warto się buntować?  

10. Dokańczamy wybrane zdanie: Dzięki utworowi Andrzeja Bursy zaczęłam/zacząłem 

zastanawiać się nad…; Utwór Andrzeja Bursy zwrócił moją uwagę na… 

 

5 maja 2020r. 

Temat: Piszemy podanie. 

1. Zastanawiamy się nad sposobem formułowania prośby w zależności od relacji łączącej 

nadawcę komunikatu z odbiorcą oraz od sytuacji, w której te osoby się znajdują. 

2. Zapoznajemy się z informacjami na temat podania jako rodzaju tekstu użytkowego 

pisanego w stylu urzędowym oraz jego budowy (Podanie, Budowa podania) – s.244. 

3. Analizujemy przykładowe podanie i zapoznajemy się ze słownictwem typowym dla 

tej formy wypowiedzi (Przydatne słownictwo). 

4. Kształtujemy umiejętność formułowania argumentów uzasadniających celowość 

prośby - ćw. 1.(pisemnie). 

5. Redagujemy tekst podania z wykorzystaniem podstawowych informacji, które mają 

być w nim uwzględnione - ćw. 3. 

6. Przystępujemy do ćwiczeń utrwalających wiedzę na temat budowy i kompozycji 

podania oraz umiejętności redagowania tej formy wypowiedzi - ćw. 2. 

Praca domowa 

Redagowanie oficjalnego podania przy użyciu komputera z prośbą o przyjęcie do szkoły 

ponadpodstawowej – na podania czekam do piątku (8 maja). 

 

6 maja 2020r. 

Temat: Gdy jestem online. 

Uwaga! Wyraz internet możemy zapisywać małą i wielką literą. Częściej używa się 

pisowni internet (jako wyraz pospolity). 

1. Zastanawiamy się, co wiemy na temat takich określeń, jak: internet, strona 

internetowa, link, emotikon, nick, e-mail, komentarz, czat, post, mem, blog, tweet, 

netykieta, trollowanie, hejtowanie. 



2. Odpowiadamy na pytania zawarte w ankiecie (strona szkoły). 

3. Próbujemy określić, czym jest internet i jakie pełni funkcje w życiu współczesnego 

człowieka. 

4.  Zapoznajemy się z historią internetu (Krótka historia) oraz terminami związanymi 

z internetem (Elementy przekazu internetowego). 

5. Przechodzimy do opisu wirtualnej przestrzeni (Sklepy internetowe, Przeglądarki, 

Serwisy społecznościowe - ćw. 3. 

6. Określamy cechy właściwe dla języka stosowanego w internecie oraz specyfiki 

komunikowania się przez internet (Styl wypowiedzi językowej w internecie - ćw. 4. 

7. Formułujemy zasady, jakimi powinniśmy się kierować przy wyszukiwaniu 

w internecie informacji i ocenianiu ich wartości (Jak oceniać tekst internetowy?)  

8. Dzielimy się doświadczeniami na temat korzystania z internetu - ćw. 5. 

9. Rozmawiamy na temat pozytywnych i negatywnych aspektów internetu - ćw. 6.–8. 

(przystępujemy do zbierania argumentów i zapisujemy je w zeszytach). 

 


