
TEMATY DLA KLASY VIII 

1. W POSZUKIWANIU LEPSZEGO ŚWIATA. WISŁAWA SZYMBORSKA UTOPIA 

 s. 326–327  

 

1. Kraina idealna  

PODRĘCZNIK s. 326 – tekst wstępny, s. 327, pol. 7 

2. Przeczytanie tekstu wiersza  

PODRĘCZNIK s. 326–327 – tekst wiersza 

3. Mapa wyspy  

PODRĘCZNIK s. 327, 

Nazwy (np. Pewność Niewzruszona, Ach Więc To Tak, Oczywistość, Istota Rzeczy) mają charakter metaforyczny, 

filozoficzny, związane są z ludzkim poznaniem, odnoszą się do poszukiwania zrozumienia, dotarcia do wiedzy. 

Potwierdza to pierwszy wers: Wyspa, na której wszystko się wyjaśnia. Nazwy podkreślają, że Utopia z wiersza 

Wisławy Szymborskiej nie jest zwyczajną krainą, rządzą nią inne prawa. 

4. Świat wykreowany za pomocą języka  

PODRĘCZNIK s. 327, pol. 2., 3. 

5. Opustoszała wyspa  

PODRĘCZNIK s. 326 – ilustracja, s. 327, 

Wiersz Wisławy Szymborskiej nie przedstawia kolejnej idealnej krainy, lecz stanowi refleksję na temat życia 

człowieka. Wygodne życie, w którym nie byłoby żadnej tajemnicy, możliwości wyboru, zdobywania wiedzy, 

stałoby się nudne i bezwartościowe. Dla człowieka źródłem szczęścia są właśnie: • stawianie pytań i 

poszukiwanie na nie odpowiedzi (z tej potrzeby zrodziły się filozofia i nauka), • popełnianie błędów i możliwość 

ich naprawienia (wybór między dobrem i złem); • nieustanne poszukiwanie prawdy metodą prób i błędów (ze 

świadomością, że nigdy nie dotrzemy do niej w pełni). 

utopia – zamiar niemożliwy do urzeczywistnienia, mrzonka (np. Twój wakacyjny plan podróży dookoła świata 

to zwykła utopia) utopijny – nierealny, niemożliwy do zrealizowania (np. Pomysł zbudowania w Polsce sieci 

autostrad okazał się niestety utopijny) 

 
1.  SZCZĘŚCIE ZAPROGRAMOWANE. ALDOUS HUXLEY NOWY WSPANIAŁY ŚWIAT 

(FRAGMENT) 

 s. 328–332  

 

1. Pouczająca wycieczka  
PODRĘCZNIK s. 332, pol. 1., 2., 3., 9. 

Ośrodek Rozrodu i Warunkowania w Londynie Centralnym, odległa przyszłość (czas nieokreślony, w 

którym mamy do czynienia z dużym rozwojem technologicznym) 



Ład i porządek – zaprogramowane  

PODRĘCZNIK s. 332, pol. 4., 5., 6. 

alfa osobniki najmądrzejsze, przeznaczone do kierowania innymi kolor odzieży: szary 

beta osobniki inteligentne, przeznaczone do pomocy alfom kolor odzieży: brak informacji 

gamma osobniki wykwalifikowane, przeznaczone do pracy zespołowej kolor odzieży: zielony 

delta osobniki słabo wykształcone, przeznaczone do pracy fizycznej kolor odzieży: khaki 

epsilon osobniki niewykształcone, przeznaczone do najgorszych prac kolor odzieży: czarny 

Według encyklopedii warunkowanie to przeprowadzane w warunkach laboratoryjnych badanie reakcji 
centralnego układu nerwowego na określone bodźce. W powieści warunkowanie to „programowanie” 
danej grupy osobników, wpajanie im określonych zachowań i sposobu myślenia, uczenie (w sposób 
świadomy i podświadomy) określonych odruchów, aby zaakceptowali swoje przeznaczenie społeczne. 
 
                                                    Procesy, którym poddawane są dzieci  
 
warunkowanie dzieci z klasy delt 
 – niechęć do książek i kwiatów 
 cel: wiedza płynąca z książek jest im niepotrzebna, myślenie może przeszkadzać w wypełnianiu 
obowiązków; z miłości do przyrody nie ma żadnego zysku, osoby z tej grupy nie potrzebują uczuć 
wyższych  
 
 
kształtowanie „elementarnej świadomości klasowej” 
 – wpajanie różnic między kastami, nauka odpowiedniego sposobu zachowania  
cel: zachowanie porządku, czemu ma służyć zaakceptowanie przez każdego jego miejsca w 
społeczeństwie, wypełnianie określonej roli  
 
Przeprowadzane w warunkach laboratoryjnych kształtowanie danej grupy osobników, wpajanie im określonego 

sposobu myślenia, wyrabianie odpowiednich odruchów nazwane zostało w powieści etykietowaniem / 

warunkowaniem / programowaniem. Procesom tym poddawano dzieci / studentów / osoby dorosłe w celu 

zbadania zawodowych predyspozycji / zaplanowania społecznego przeznaczenia / poprawienia kodu 

genetycznego każdej jednostki. 

 

Kodeks postępowania – Solidnie wykonuj obowiązki, do których zostałeś przygotowany. – Zachowuj się 

stosownie do zasad obowiązujących twoją kastę. – Szanuj i podziwiaj osoby zajmujące kierownicze stanowiska. 

– Pamiętaj, że liczy się dobro wspólne, a nie twoje indywidualne potrzeby. – Nie martw się o nic: NAD 

WSZYSTKIM CZUWA PAŃSTWO! 

3.  
 W SIDŁACH AMBICJI. SŁAWOMIR MROŻEK ARTYSTA 

 
s. 333–336  

Bohaterowie tekstu  

PODRĘCZNIK s. 333–334 

Bohaterowie: Kogut, Lis, Dyrektor cyrku, narrator 



Kogut spotkał się z dyrektorem, gdyż chciał otrzymać pracę w cyrku jako lew, by być sławnym i bogatym, 

podróżować za granicę, zrobić karierę. 

2. Rozmowa kwalifikacyjna  

PODRĘCZNIK s. 334, pol. 1., 2., s. 335, pol. 3., 4. 

1. Przywitanie Koguta przez dyrektora cyrku.  

2. Prośba o przedstawienie się.  

3. Przedstawienie się Koguta jako Lwa.  

4. Zdziwienie dyrektora.  

5. Prośba o wydanie głosu.  

6. Niezadowolenie dyrektora i wspomnienie o poszukiwaniu do pracy koguta.  

7. Obrażenie się Koguta.  

8. Odmowa dyrektora. 

Ogłoszenie o pracę  

PODRĘCZNIK s. 335, pol. 5. 

Groteska  

PODRĘCZNIK s. 335, 

                                                                   Groteska 

                      kategoria estetyczna przejawiająca się w różnych dziedzinach sztuki 

szczególny rodzaj komizmu polegający na przejaskrawianiu świata przedstawionego i zestawianiu 

kontrastów sytuacja, wydarzenie absurdalne  

GROTESKA 

 niemożność logicznej interpretacji  

– absurdalność niejednorodność świata przedstawionego  

– niespójność 

4.  
 MĄDROŚĆ I UŚMIECH. STANISŁAW JERZY LEC MYŚLI NIEUCZESANE (WYBÓR) 

 
s. 337–339  

 
 

 Aforyzmy  



PODRĘCZNIK s. 337–338, s. 338, 

 
 aforyzm – maksyma, sentencja, złota myśl, skrzydlate słowa 

 
 a) stwierdzenie – Myślę, że jestem.  

b) ostrzeżenie – Ceń słowa! Każde może być twoim ostatnim. 

c) pouczenie – Burząc pomniki, oszczędzajcie cokoły. Zawsze mogą się przydać.  

d) pytanie – Znasz hasło do swego wnętrza? 

5.  
 OD SŁOWA DO LEGENDY. TREŚĆ I ZAKRES WYRAZU 

 
 s. 350, 351–352  

 

Analiza tabeli gramatycznej 

 
treść + zakres = znaczenie 
wyrazu  
zakres szeroki – treść uboga  
 

 


