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Klasa VIII 

Temat  lekcji: Powtórzenie  wiadomości  na  temat  artykułu  i  wywiadu. - 

zapisz  temat  do  zeszytu. 

 

Moi  Drodzy! Spotykamy  się  dziś  w  bardzo  nietypowy  sposób, na lekcji  

zdalnej. Jej  celem  jest  powtórzenie  wiadomości  na  temat  artykułu  i  

wywiadu. Przesyłam  Wam  w  załącznikach  gotowe  materiały  o  nich, ale  

w  ćwiczeniach  do  klasy  VII  macie  te  zagadnienia  dobrze  rozpisane  i  

też  możecie  tam  zajrzeć. Zdaję  sobie  sprawę, że  taka  forma  lekcji  

może  być  dla  nas  wszystkich  trudna, wolałabym  być  teraz  z  Wami  w  

klasie  i  osobiście  pomóc  Wam  przygotować  się  do  egzaminu, ale  

zdrowie  jest  najważniejsze. Zawsze  możecie  do  mnie  napisać, gdybyście  

mieli  jakieś  pytania  albo  wątpliwości. Życzę  miłej  pracy. Pozdrawiam :) 

- A. Kluska 

 

1. W  ramach  powtórki  do  egzaminu  losuję  5  pytań, na  które  powinniście  

odpowiedzieć  do  piątku :) - odpowiedzi  możecie  przesyłać  w  treści  

wiadomości  do  mnie  na  librusie  lub  na  adres: kluska2529@interia.pl 

Gdyby  ktoś  nie  mógł  mi  tego  wysłać  z  przyczyn  technicznych, proszę  o  

wcześniejszą  informację. 

 

1) Podaj  3  rodzaje  zdań  złożonych  podrzędnie. 

2) Czy  wyraz  "kwiecisty"  jest  wyrazem  podstawowym? 

3) Rzeczpospolita, Wielkanoc, dobranoc  to: a) złożenia  b) zestawienia  c) 

zrosty 

4) Wymień  rodzaje  zdań  złożonych  współrzędnie. 

5) Kiedy  mamy  do  czynienia  z  równoważnikiem  zdania? 

 

2. W  załącznikach  przesyłam  skany  z  informacjami  na  temat  artykułu  i  

wywiadu + przykłady  takich  tekstów. Proszę  się  z  nimi  zapoznać.  

 

3. Zadanie  na  następną  środę! Napisz  do  gazetki  szkolnej  artykuł, w  

którym  wyjaśnisz  czytelnikom, dlaczego  znane  utwory  literackie  

inspirują  twórców  filmowych. Odwołaj  się  do  wybranej  lektury  

obowiązkowej  oraz  do  innego  utworu  literackiego ( też  może  być  

lekturą  obowiązkową ). Twoja  praca  powinna  liczyć  ca  najmniej  200  

słów. 
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Wskazówki: 

- problem, który  musisz  rozważyć  to: dlaczego  znane  wszystkim  utwory  

literackie  inspirują  twórców  filmowych, 

- przemyśl  do  jakich  utworów  możesz  się  odwołać, aby  uzasadnić  swoje  

stanowisko  wobec  rozważanego  problemu. Zastanów  się, co  sprawia, że  

wybrane  przez  Ciebie  dzieła  mogą  być  atrakcyjne  dla  reżysera. 

- pamiętaj, że  musisz  się  odwołać  do  dwóch  tekstów  literackich - w  tym  do  

lektury  obowiązkowej, 

- możesz  się  odwołać  do  filmów, które  powstały  na  podstawie  lektur  albo  

słynnych  książek, takich jak: "Harry  Potter", "Wiedźmin"... 

- artykuł  po  względem  budowy  jest  bardzo  podobny  do  rozprawki, 

sformułowaną  tezę, musisz  poprzeć  odpowiednimi  artykułami  i  

przykładami. 

Zadanie  możesz  przesłać  w  formie  załącznika  do  wiadomości  na  

librusie  albo  na  moją  pocztę. Możesz  je  wkleić  w  treść  wiadomości  na  

librusie. Możesz  je  zapisać  w  zeszycie  i  przesłać  mi  skan  albo  zdjęcie  

zadania  na  pocztę. Napisanego  zadania  na  komputerze  nie  musisz  

przepisywać  do  zeszytu, możesz  je  wkleić, gdy  odeślę  je  poprawione. 

 


