
TEMATY LEKCJI KLASA VIII 

1. Miejcie nadzieję, nie tę lichą marną… 

 s. 284–285  

 

Analiza i interpretacja tekstów kultury z wykorzystaniem zadań powtórzeniowych 
PODRĘCZNIK s. 284–285 

Proszę wykonać zadania od 1 do 7. 

 
typy liryki ze względu na tematykę i sposób wypowiadania się podmiotu lirycznego, np.  

 

                    Odmiany liryki ze względu na stopień wyeksponowania podmiotu lirycznego 
 
 liryka bezpośrednia                          liryka pośrednia                              liryka zwrotu do adresata  
 

 

                                  Odmiany liryki ze względu na podejmowany temat  
 
 
poezja patriotyczna        poezja religijna           poezja miłosna             poezja refleksyjna(filozoficzna) 
 
  

4. Praca pisemna PODRĘCZNIK s. 285, pol. 10. 

 

                      Sprawdzian z języka polskiego 
na zakończenie nauki w ósmej klasie szkoły podstawowej  
Prace proszę przesyłać na mój adres do końca tygodnia. 
 
Tekst do zadań 1.–5. 

Olga Tokarczuk 

Bieguni (fragment) 

Pierwszą swoją podróż odbyłam przez pola, piechotą. Długo nikt nie zauważył mojego 

zniknięcia, dlatego udało mi się pójść całkiem daleko. Przeszłam cały park, a potem – 

polnymi drogami, przez kukurydzę i wilgotne, pełne kaczeńców łąki, pokratkowane rowami 

melioracyjnymi – do samej rzeki. Zresztą rzeka była i tak wszędzie obecna na tej nizinie, 

przesiąkała pod poszyciem traw, oblizywała pola. 

Gdy wspięłam się na wał ochronny, zobaczyłam ruchomą wstęgę, drogę, która wypływała 

poza kadr, poza świat. […] 

To nie była wielka rzeka, to zaledwie Odra, ale i ja wtedy byłam mała. Posiadała swoje 

miejsce w hierarchii rzek, co sprawdziłam potem na mapach, dość drugorzędne, ale 

zauważalne, 

wicehrabina z prowincji na dworze królowej Amazonki. Mnie jednak zupełnie wystarczała, 

wydawała się ogromna. Płynęła jak chciała, od dawna nieregulowana, skłonna do wylewów, 

nieobliczalna. W niektórych miejscach przy brzegu zaczepiała o jakieś podwodne przeszkody 



i wtedy powstawały w wodzie wiry. Przepływała, defilowała, zajęta swoimi celami ukrytymi 

za horyzontem, gdzieś daleko na północy. Nie było można zawiesić na niej wzroku, bo 

wyciągała go za horyzont, aż traciło się równowagę. 

Nie zwracała na mnie uwagi, zajęta sobą, zmienna, wędrująca woda, do której nigdy nie 

można wejść dwa razy, jak się później dowiedziałam. […] 

Stojąc na przeciwpowodziowym wale, wpatrzona w nurt, zdałam sobie sprawę, że – mimo 

wszelkich niebezpieczeństw – zawsze lepsze będzie to, co jest w ruchu, niż to, co w 

spoczynku; że 

szlachetniejsza będzie zmiana niż stałość; że znieruchomiałe musi ulec rozpadowi, 

degeneracji 

i obrócić się w perzynę, ruchome zaś – będzie trwało nawet wiecznie. […] 
Olga Tokarczuk, Bieguni, Kraków 2007. 

 

Zadanie 1. (0–1) 

Oceń prawdziwość podanych zdań. Zaznacz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F, jeśli 

jest 

fałszywe. 

Narratorem jest osoba dorosła, która opowiada o wydarzeniach z dzieciństwa. P F 

Narrator wypowiada się w 3. osobie liczby pojedynczej. P F 

 

Zadanie 2. (0–1) 

Zaznacz poprawne dokończenie zdania. 

Uogólnione refleksje bohaterki, związane z jej pierwszą podróżą i widokiem rzeki, zostały 

wyrażone w akapicie 

A. drugim. B. ostatnim. C. pierwszym. D. przedostatnim. 

 

Zadanie 3. (0–1) 

Co odczuwała bohaterka tekstu, obserwując rzekę? 

Zaznacz poprawną odpowiedź. 

A. Przerażenie. B. Radość. C. Fascynację. D. Rozczarowanie. 

 

Zadanie 4. (0–1) 

W którym sformułowaniu rzeka została ożywiona? 

Zaznacz poprawną odpowiedź. 

A. oblizywała pola 

B. przesiąkała pod poszyciem traw 

C. miała swoje miejsce w hierarchii rzek 

D. nie było można zawiesić na niej wzroku 

 

Zadanie 5. (0–1) 

Zawsze lepsze to, co jest w ruchu, niż to, co w spoczynku. Czy zgadzasz się z tą opinią? 

Uzasadnij 

swoją odpowiedź. 

 

Zadanie 6. (0–1) 

Dokończ zdanie. Zaznacz odpowiedź A albo B oraz jej uzasadnienie 1, 2 albo 3. 

Zestawione ze sobą wyrazy ruch – bezruch to 

A. homonimy, 

ponieważ 

1. podobnie brzmią, ale co innego znaczą. 

2. ich znaczenie jest przeciwstawne. 



B. antonimy, 3. są wyrazami bliskoznacznymi. 

 

 

Zadanie 7. (0–1) 

Oceń prawdziwość podanych zdań. Zaznacz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F, jeśli 

jest fałszywe. 

Podróż, wędrówka, wyprawa to wyrazy pokrewne. P F 

Wędrówka to wyraz pochodny utworzony od czasownika wędrować. P F 

 

Zadanie 8. (0–1) 

Dziwna rzecz z tymi rzekami i drogami – rozmyślał Ryjek. – Widzi się je, jak pędzą w 

nieznane, 

i nagle nabiera się strasznej ochoty, żeby samemu też się znaleźć gdzie indziej, żeby pobiec za 

nimi 

i zobaczyć, gdzie się kończą… 
Tove Jansson, Kometa nad Doliną Muminków, Warszawa 2014. 

 

Na podstawie przytoczonego tekstu oraz znajomości lektur szkolnych wymień trzy różne 

przyczyny, dlaczego bohaterowie utworów literackich podejmują decyzję o wyruszeniu 

w drogę. 

 

Zadanie 9. (0–3) 

a) Z których lektur obowiązkowych pochodzą poniższe cytaty? Wpisz pod każdym 

fragmentem imię i nazwisko autora oraz tytuł utworu. 

A. Biedak stracił posadę. Otwierały się przed nim nowe drogi tułactwa; wiatr porywał znowu 

ten 

liść, by nim rzucać po lądach i morzach, by się nad nim znęcać do woli. 

Autor: …………..…………..…………….…… Tytuł: 

…………..…………..…………….…… 

B. Ludzie? Jak sądzę istnieje sześciu czy siedmiu ludzi. Widziałem ich przed laty. Lecz nigdy 

nie wiadomo, 

gdzie można ich odnaleźć. Wiatr nimi miota. Nie mają korzeni – to im bardzo przeszkadza. 

Autor: …………..…………..…………….…… Tytuł: 

…………..…………..…………….…… 

C. O tej porze roku – ciągnął duch – cierpię najboleśniej. Czemu... o, czemu za życia szedłem 

pośród bliźnich z oczyma spuszczonymi w dół i nigdy nie podniosłem, by spojrzeć na ową 

błogosławioną gwiazdę, która wskazała mędrcom drogę do ubogiej stajenki? Czyż nie dość 

było 

w moim mieście ubogich domów, do których zaprowadziłaby mnie ta gwiazda? 

Autor: …………..…………..…………….…… Tytuł: 

…………..…………..…………….…… 

D. Tymczasem przenoś moją duszę utęsknioną 

Do tych pagórków leśnych, do tych łąk zielonych, 

Szeroko nad błękitnym Niemnem rozciągnionych 

Autor: …………..…………..…………….…… Tytuł: 

…………..…………..…………….…… 

b) Wszystkie utwory, których fragmenty zostały przytoczone w punkcie a), przynależą 

do 

jednego rodzaju literackiego. Podaj jego nazwę. 

 

 



 

 

 

Tekst do zadań 10.–12. 

Leopold Staff 

Odys1 

Niech cię nie niepokoją 

Cierpienia twe i błędy. 

Wszędy są drogi proste, 

Lecz i manowce2 wszędy. 

O to chodzi jedynie, 

By naprzód wciąż iść śmiało, 

Bo zawsze się dochodzi 

Gdzie indziej, niż się chciało. 

Zostanie kamień z napisem: 

Tu leży taki i taki. 

Każdy z nas jest Odysem, 

Co wraca do swej Itaki. 
Od Staffa do Wojaczka. Poezja polska 1939–1985. Antologia, opr. Bohdan Drozdowski, Bohdan Urbankowski, 

Łódź 1988. 

1 Odys – mityczny król Itaki, który po trwającej dziesięć lat wojnie trojańskiej przez kolejne dziesięć lat 

próbował 

wrócić do swego kraju. Poszukując drogi do domu, wędrował po świecie, przeżył wiele niebezpiecznych 

przygód. 

Dzięki wytrwałości, przebiegłości i rozwadze udało mu się szczęśliwie powrócić do Itaki. 

2 Manowce – błędne drogi, bezdroża, wertepy. 

 

Zadanie 10. (0–1) 

Oceń prawdziwość podanych zdań. Zaznacz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F, jeśli 

jest fałszywe. 

Odys Leopolda Staffa to oparta na mitologii opowieść o królu Itaki. P F 

Tematem wiersza jest ludzkie życie, sens życiowej wędrówki. P F 

 

Zadanie 11. (0–1) 

Uzupełnij zdanie. Zaznacz właściwe odpowiedzi spośród podanych. 

W pierwszej zwrotce podmiot liryczny zwraca się wprost do A / B, wyjaśniając, że C / D. 

A. Odysa, mitycznego króla Itaki 

B. adresata wiersza, czyli do każdego z nas 

C. lepiej nie schodzić na manowce 

D. błądzić jest rzeczą ludzką  

 

Zadanie 12. (0–2) 

a) Wyjaśnij przesłanie zawarte w drugiej zwrotce wiersza. 

b) Wyjaśnij, co oznacza powrót do Itaki, o którym mowa w zakończeniu ostatniej 

zwrotki wiersza. 

 

Zadanie 13. (0–1) 

W którym wypowiedzeniu przecinek jest zbędny? 

Zaznacz właściwą odpowiedź spośród podanych. 

A. Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. 

B. Wszędzie dobrze, gdzie nas nie ma. 

C. Wybiera się, jak sójka za morze. 



D. Komu w drogę, temu czas. 
 
 
 
 

Tekst do zadania 14. 

 

 
 

 

 

Fotos z filmu Pan Tadeusz w reżyserii Andrzeja Wajdy 

 

 

Zadanie 14. (0–2) 

Uzupełnij zdania. Zaznacz właściwe odpowiedzi spośród podanych. 

a) Przedstawione zdjęcie to A / B z filmu Pan Tadeusz, będącego C / D polskiej epopei 

narodowej. 

A. kadr 

B. sekwencja 

C. aranżacją 

D. adaptacją 

b) Na przedstawionym zdjęciu Zosia prosi starego Jankiela, który był mistrzem gry na A / B, 

o wykonanie koncertu. Koncert ten został w Panu Tadeuszu nazwany C / D. 

A. rogu 

B. cymbałach 

C. koncertem nad koncertami 

D. łowów historią krótką 

 



 

 

 

Tekst do zadań 15.–19. 

Katarzyna Skrzydłowska-Kalukin 

Wyrusz w podróż, poznaj siebie 

Pozwalają przekraczać granice, także te w naszej głowie. Odkrywają przed nami nie tylko 

nowe 

lądy, ale też nasze zasoby i pragnienia. Podróże zmieniają nas na lepsze. 

„Nigdy nie zapomnę, jak stanęłam przed tablicą Annapurna Base Camp w Himalajach na 

wysokości 4231 m n.p.m. – opowiada Anna Nadia Bandura, podróżniczka, która samotnie 

objeżdża świat […]. – Poczułam wtedy, że nic mnie nie zatrzyma. Że jestem w stanie 

osiągnąć 

wszystko, o czym marzę”. To był ważny moment, bo podróżowanie wynikało z jej świadomej 

decyzji o zmianie stylu życia. […] „Niesamowicie żyło się bez zegarka, kiedy rytm dnia 

wyznaczały wschody i zachody słońca – opowiada. – Odkryłam przestrzenie, które na co 

dzień były tłumione. […] Stojąc na himalajskim szlaku, nie słyszałam krzyków otoczenia, 

więc 

w końcu usłyszałam swój wewnętrzny głos. Nareszcie miałam czas i możliwość 

zastanowienia 

się nad życiem”. […] 
PAP/Przemek Wierzchowski 

 

Podróż, nie tylko dosłownie, ale i w przenośni, pozwala z daleka spojrzeć na codzienne życie. 

[…] To się nazywa zdobywanie dystansu do życia. Odległość, jaką musimy pokonać 

podróżując, sprawia, że przemieszczamy się nie tylko fizycznie, ale i duchowo, psychicznie. 

A to pozwala spojrzeć na życie z innej perspektywy, bez emocji. Nawet do tego stopnia, by 

dostrzec, że można iść przez nie inną drogą niż ta, która wydaje się może nie najlepsza, ale 

najrozsądniejsza. […] 

Idea, że podróże kształcą, pojawiła się już w epoce oświecenia1. „Stwierdzono, że kontakt 

z innymi kulturami wzbogaca nas, a to, że chcemy poznać świat empirycznie2, jest cenne, 

bo praktyka uczy lepiej niż teoria. Takie podejście do podróżowania jest aktualne do dziś” – 

mówi dr hab. Anna Horolets z Zakładu Antropologii3 Społecznej na Uniwersytecie 

Gdańskim. Szwajcarski pisarz i filozof Alain de Boon w książce „Sztuka podróżowania” 

pisze tak: „Przyjmując, że nasza egzystencja zdominowana jest przez poszukiwanie szczęścia, 

niewiele obszarów ludzkiej działalności odsłania dynamikę owych poszukiwań lepiej od 

naszych podróży”. Podróże, według Boona, wyrażają nasze wyobrażenie o tym, co składa się 

na sens życia […], wpływają na rozwój osobowości. […] 

Można podróżować jak Mr Fogg w książce „W 80 dni dookoła świata” Juliusza Verne’a, 

zwiedzając nieznane miejsca, poznając inne kultury. Taka droga ma funkcję edukacyjną. 

Można też jednak podróżować jak Robinson Crusoe, który został na wyspie i żył tam, 

poznając na nowosamego siebie i inny świat. Każda podróż zostawi w nas po sobie jakiś ślad 

[…]. 
Źródło: https://www.focus.pl/artykul/wyrusz-w-podroz-poznaj-siebie [dostęp: 20.11.2018]. 

1 Oświecenie – okres w dziejach kultury europejskiej od schyłku XVII w. do przełomu XVIII i XIX w. 

2 Empiryczny – oparty na doświadczeniu, obserwacji; doświadczalny. 

3 Antropologia – nauka o człowieku jako istocie społecznej; bada różne kultury i społeczeństwa, zajmuje się 

człowiekiem, jego zachowaniami i wyobrażeniami. 

 

Zadanie 15. (0–1) 

Oceń prawdziwość podanych zdań. Zaznacz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F, jeśli 

jest fałszywe. 



Wszystkie zdania w pierwszym akapicie są argumentami, które dowodzą tezy, 

że warto podróżować. P F 

Autorka ilustruje swoją tezę i argumenty przykładami, przytacza opinie 

i posługuje się cytatami. P F 

 

Zadanie 16. (0–3) 

a) Na podstawie tekstu wyjaśnij, czym jest dystans do życia. 

b) Sformułuj na podstawie tekstu dwa argumenty na poparcie tezy, że podróże kształcą. 

Nie cytuj. 

 

Zadanie 17. (0–1) 

Oceń prawdziwość podanych zdań. Zaznacz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F, jeśli 

jest fałszywe. 

W tytule artykułu autorka zwraca się wprost do odbiorcy, używając czasowników 

w formie 2. osoby liczby pojedynczej. P F 

Użycie przez autorkę w tytule artykułu form trybu rozkazującego jest zachętą. P F 

 

Zadanie 18. (0–1) 

Dokończ zdanie. Zaznacz odpowiedź A albo B oraz jej uzupełnienie 1, 2 albo 3. 

W zdaniu Podróże pozwalają przekraczać granice podkreślony rzeczownik ma formę 

A. mianownika 

i pełni funkcję 

1. podmiotu. 

2. okolicznika. 

B. biernika 3. dopełnienia. 

 

Zadanie 19. (0–1) 

Które wypowiedzenie jest zdaniem współrzędnie złożonym? 

Zaznacz poprawną odpowiedź. 

A. Podróże odkrywają przed nami nie tylko nowe lądy, lecz także nasze zasoby i pragnienia. 

B. W podróży mamy czas i możliwość zastanowienia się nad swoim życiem. 

C. Chcemy poznać świat empirycznie i to jest bardzo cenne. 

D. Przekraczamy granice, także te w naszej głowie. 

Zadanie 20. (0–1) 

Wyjaśnij, dlaczego w wypowiedzeniu wydaje się może nie najlepsza partykułę nie 

z przymiotnikiem najlepsza zapisano oddzielnie. 

Zadanie 21. (0–1) 

Często wyjeżdżam w Karkonosze. Lubię górskie wędrówki. Przekształć podane zdania 

pojedyncze w jedno zdanie podrzędnie złożone. 

 

Tekst do zadania 22. 



 
 

Na stronie internetowej https://klubpodroznikow.com/ można znaleźć informacje o ciekawej 

akcji społecznej i zaproszenie do udziału w tym projekcie. 
https://klubpodroznikow.com/media/kunena/attachments/821/CzysteGryCzysteSzlaki.jpeg [dostęp: 9.02.2019] 

 

W sobotę 15.06 ruszamy na wszystkie znakowane szlaki prowadzące na szczyty gór 

w całym kraju, by posprzątać pozostałości po pseudoturystach. Wieczorem w schroniskach 

zapraszamy na ogniska i wspólne śpiewanie. Niedziela to dzień, w którym każdy 

będzie mógł wypocząć aktywnie. Worki i rękawice można otrzymać w schroniskach. 

Uwaga. Nie pobieramy żadnych opłat czy wpisowych. Każdy pokrywa wyłącznie własne 

koszty. Bardzo prosimy o podawanie szlaków, którymi planujecie przejść. To ułatwi działania 

wszystkim, zarówno Wam, jak i nam. Jeśli uważasz, że ekologia jest ważna i może przynosić 

korzyści, promuj z nami projekt. 

 
Na podstawie: https://klubpodroznikow.com/akcje-eko-180/2719-czyste-gory-czyste-szlaki-2019-polska 

[dostęp: 9.02.2019] 

 

Zadanie 22. (0–3) 

Przewodniczący Szkolnego Koła Turystycznego chce zorganizować zebranie członków 

koła, żeby zachęcić ich do udziału w akcji Czyste góry, czyste szlaki. Napisz w jego 

imieniu 

ogłoszenie o tym zebraniu, jego tematyce i przebiegu. 

Uwaga: w ocenie wypowiedzi będzie brana pod uwagę poprawność ortograficzna 

i interpunkcyjna. 

 

 

 

Zadanie 23. (0–20) 

Wybierz jeden z tematów i napisz wypracowanie. 

                                                             Temat 1. 

Każda podróż zostawia w nas jakiś ślad. Napisz rozprawkę, w której rozważysz trafność 

tego stwierdzenia. W argumentacji odwołaj się do wybranej książki z listy lektur 



obowiązkowych oraz do innego utworu literackiego. Twoja praca powinna liczyć co 

najmniej 200 wyrazów. 

                                                                 Temat 2. 

Mały Książę wraca na swoją planetę i spotyka się z Różą. Napisz opowiadanie o tym 

spotkaniu. Wykaż, że dobrze znasz Małego Księcia Antoine’a de Saint-Exupéry’ego. 

Twoja praca powinna liczyć co najmniej 200 wyrazów. 


