
TEMATY DO REALIZACJI KLASA VIII 27.04-30.04.2020. 

1. Odpowiedzialność za słowo. Etykieta językowa. 

Podr.219-220 

 

1. Mamy zasady PODRĘCZNIK s. 219, s. 220, pol. 1. 

2.  Intencje wypowiedzi PODRĘCZNIK s. 220, pol. 2., 3. 

3.  Prawda i kłamstwo w języku PODRĘCZNIK s. 220, pol. 4., 5., 6 

4.  Plotka PODRĘCZNIK s. 220, pol. 7. 

Wyjaśniaj znaczenie frazeologizmów z pol. 7.  

nie zostawić na kimś suchej nitki – 

 mieć niewyparzoną gębę – 

 robić z igły widły –  

 mydlić komuś oczy – 

kopać pod kimś dołki –  

 mówić do ściany – 

 drzeć z kimś koty –  

5. Liczyć się ze słowami PODRĘCZNIK s. 220, pol. 8., 9. 

Przeczytaj w słowniku poprawnej polszczyzny hasło: etyka słowa i zanotuj w punktach 

najważniejsze informacje. 

 

2. GDY REPORTAŻ JEST SZTUKA, GDY PRACA JEST PASJĄ. 

Podr.  
 s. 221–227  

 

 

1. Reportaż ; 
 Telewizyjny 

 Radiowy 

 Pisany 

 prasowy  

internetowy 

 filmowy  

 fotoreportaż 

2.Wrażenia po przeczytaniu tekstu PODRĘCZNIK s. 221–224, s. 225, pol. 1. 

3. W świecie ogarniętym wojną PODRĘCZNIK s. 225, pol. 2., 3., 4., 5 

Tematyka reportażu  ewakuacja ludności portugalskiej z Angoli w czasie 
wojny domowej  

Czas zdarzeń  rok 1973, koniec lata, po wybuchu rewolucji w 
Portugalii i ogłoszeniu niepodległości kolonii  

Bohaterowie  mieszkańcy Angoli:  
• uciekający Portugalczycy (np. Arturo, dona 
Cartagina);  
• rdzenni mieszkańcy (np. żołnierze angolscy, 
gromadka dzieci);  
• autor reportażu  



Przedstawione wydarzenia  Ogłoszenie niepodległości kolonii spowodowało 
przyjazd do Luandy, leżącej na wybrzeżu Atlantyku, 
Portugalczyków z całej Angoli. Uciekinierzy, bojąc 
się prześladowań ze strony rdzennych 
mieszkańców, koczowali w mieście, oczekując na 
możliwość wyjazdu. Chcieli zabrać ze sobą całe 
swoje mienie, dlatego budowali drewniane skrzynie, 
w których umieszczali swoją własność. Następnie 
przewozili skrzynie ciężarówkami do portu, aby 
załadować je na odpływające statki.  

Podane fakty, informacje  wojna domowa w Angoli (1973 r.), ucieczka 
ludności portugalskiej przez Luandę  

Osoba reportera  baczny obserwator, który znajduje się w centrum 
wydarzeń, wrażliwy na otaczający go świat 

 

 

4.Uchwycić styl PODRĘCZNIK s. 225, pol. 12., 13., 14. 

5.Cechy reportażu PODRĘCZNIK s. 227, pol. 18. 

Reportaż to gatunek publicystyczny. Utwór ten ma charakter sprawozdania z wydarzeń, których autor 
był bezpośrednim świadkiem lub uczestnikiem. Może to być również rekonstrukcja wydarzeń 
przeprowadzona w taki sposób, że czujemy się ich świadkami. W reportażu zamieszcza się dokładne 
dane, przytoczenia wypowiedzi, cytaty. Ważna jest nie tylko wiarygodność, ale i aktualność 
przedstawianych faktów. Reporter odwiedza miejsca, o których pisze, aby podkreślić autentyczność 
swojej relacji. W reportażu dopuszczalne są elementy oceny sytuacji. Autor stara się jednak zachować 
obiektywizm i próbuje docierać do prawdy. Tematem reportażu mogą być nie tylko ludzie i zdarzenia, 
ale także atrakcyjne miejsca.  

Styl naukowy i publicystyczny PODRĘCZNIK s. 226–227, pol. 15., 16. 

1) Tekst z encyklopedii – ma charakter bardziej naukowy (popularnonaukowy), o czym świadczą: 
specjalistyczna terminologia (np. reportażysta, eseista, metaforyczno-realistyczna opowieść); ścisłość, 
precyzja przekazywanych informacji; obiektywizm, unikanie ocen i wartościowania. 2) Tekst Michała 
Głowińskiego – ma charakter publicystyczny, o czym świadczą: – zróżnicowana składnia, często 
zdania rozbudowane, wielokrotnie złożone; – użycie związków frazeologicznych i zwrotów 
skonwencjonalizowanych (np. wielki proces dekolonizacji, rozkład systemu, postaci bojowników, dzieje 
upadku); – obecność środków stylistycznych (np. metafory i epitety: twórcze obsesje, ślepota władzy, 
powtórzenia: konkretnych przypadkach, konkretnych doświadczeniach); – określenia wartościujące 
(np. najwybitniejsze osiągnięcia w bogatym dorobku Kapuścińskiego, arcydzieła, wybitny pisarz). 
 

 

3.MIĘDZY JAWĄ A SNEM-LEKCJA POWTÓRZENIOWA. 

Zapoznanie się z tekstem PODRĘCZNIK s. 228–230 

Analiza i interpretacja tekstów kultury z wykorzystaniem zadań 

powtórzeniowych PODRĘCZNIK s. 230–231 

Historia tytułowego snu została zaprezentowana przez doktora w czasie spotkania towarzyskiego, podczas 

którego rozmawiano o niezwykłych wydarzeniach noszących znamiona cudu, o zjawiskach 

niewyjaśnionych, spotkaniach z duchami itp. 

W swoim śnie doktor znalazł się w nieznanym dużym mieście. Przed bramą zobaczył karawan, przy którym 

stał młody chłopiec ubrany jak boy hotelowy i zapraszał lekarza do środka. Doktor bardzo się przestraszył. 

Ten sen powtórzył się kilka razy dokładnie w tej samej formie. 



Bohater najlepiej zapamiętał młodego chłopca otwierającego przed nim drzwi. 

„Wyznaję, że pierwszy raz w życiu odczułem, iż włosy istotnie mogą stanąć dębem na głowie z przerażenia. 

Oczywiście cofnąłem się jak nieprzytomny…” 

Jest to opowieść realistyczna, ponieważ zarówno postacie, jak i wydarzenia są prawdopodobne. 

Niewiarygodne proroctwo jest tylko treścią snu, w którym wszystko może się zdarzyć. 

 

Praca pisemna PODRĘCZNIK s. 231, pol. 10., 15. 

polecenie 10. (napisz opowiadanie) lub pol. 15. (napisz reportaż) forma do wyboru. 


