
TEMATY ZAJĘĆ KLASA VIII NA DNI 15.04.-17.04.2020 

1.temat  
 ODPOWIEDNIE DAĆ RZECZY – SŁOWO… ETYKIETA JĘZYKOWA 

 

1. Językowy savoir-vivre PODRĘCZNIK s. 205, pol. 1., 2., 5. 

 Współczesna rzeczywistość komunikacyjna zmienia się: – panuje moda na swobodę wypowiedzi, 
młodzieżowy luz, bezpośredniość (naruszające utrwalone w tradycji polskie zasady etykiety językowej); – 
język codzienny, emocjonalny jest wykorzystywany coraz częściej w komunikacji publicznej (awans 
potoczności); – formy etykiety upraszczają się, zanika wiele oficjalnych form grzecznościowych; – widać 
wyraźny wpływ zachowań z innego kręgu kulturowego (np. amerykańska bezpośredniość, zwracanie się 
na „ty”);  

Dlaczego warto stosować zasady grzeczności językowej? 

 Ogólne zasady grzeczności językowej PODRĘCZNIK s. 204, s. 205, pol. 3. 
 

2. Użycie form adresatywnych PODRĘCZNIK s. 205, pol. 4. 

3. Zwroty adresatywne 

4.  – służą zwracaniu się do rozmówcy w celu nawiązania z nim bezpośredniego kontaktu 
najczęściej występują w formie wołacza np. panie profesorze, drodzy przyjaciele, czcigodny 
jubilacie, panie doktorze, pani magister, pani dyrektor  
rozpoczynają rozmowy, przemówienia, toasty,  
czasem pojawiają się w trakcie rozmowy i służą jej podtrzymaniu  

 

Jak się zwracać do rozmówcy? – najważniejsze zasady: 

 

1.  Do wszystkich osób dorosłych, z którymi nie jesteśmy na „ty”, zwracamy się, używając słów: 
pan, pani, państwo. Są to określenia najbardziej powszechne, będące wyrazem szacunku, 
np. Proszę pani, czy może mi pani powiedzieć, jak dojadę na dworzec PKP?; Proszę państwa 
o ciszę! Chciałbym rozpocząć.; Czy mógłby pan powtórzyć? 

2. Jeśli osoba, do której się zwracamy, ma jakiś tytuł naukowy (np. profesor, inżynier) lub pełni 
określoną funkcję zawodową (np. jest lekarzem, prawnikiem), wypada uwzględnić to w 
wypowiedzi, np. Bardzo dziękuję, pani doktor! To dobra wiadomość!; Mecenasie, czy będzie 
pan miał dla mnie czas? 

3. Zwracając się do osób dorosłych, z którymi nie jesteśmy w zażyłych stosunkach, nie 
powinniśmy obok wyrażenia pan lub pani używać ich imion (szczególnie form zdrobniałych). 
Jest to odbierane jako zbyt poufałe, np. Proszę pani, czy może mi to pani wytłumaczyć?  

4. Na „ty” możemy zwracać się do rówieśników i młodszych dzieci, do osób znanych nam od 
dziecka oraz takich, z którymi przeszliśmy na „ty  

Piszemy e-mail PODRĘCZNIK s. 205, pol. 6. 

- E-mail o charakterze oficjalnym powinien być wysłany z oficjalnego konta użytkownika. Pozostawienie 

infantylnego / nieoficjalnego adresu jest niewłaściwe, świadczy o niedbałości osoby starającej się o pracę. 

-W komunikacji internetowej pisanie wielkimi literami jest znakiem krzyku. Nie można tego nadużywać. 

-W e-mailach o charakterze oficjalnym nie stosujemy emotikonów. 

-E-mail powinien być z założenia krótki i treściwy. Kiedy masz do przekazania bardzo dużo treści – wyślij 

list tradycyjny lub zadzwoń do odbiorcy. 

2.temat:  
 OBRAZKI Z ŻYCIA MIASTA. BOLESŁAW PRUS KRONIKI (FRAGMENT) 



 

1.Brama na Starym Mieście PODRĘCZNIK s. 208 – ilustracja 

 
 Tematem obrazu jest codzienne życie mieszkańców Warszawy. Malarz przedstawił jedną z bram na 
warszawskiej ulicy i znajdujących się w pobliżu ludzi:  
• siedząca w bramie kobieta sprzedaje owoce,  
• obok niej stoją ubrani biednie mężczyzna i chłopiec, być może pytają o cenę,  
• z lewej strony siedzi dziewczyna w czerwonej spódnicy sprzedająca jajka,  
• po obu stronach bramy widzimy Żydów: stojący tyłem rozmawia z ludźmi z sąsiedniej bramy, stojący 
przodem – wpatrzony przed siebie – opiera się na lasce,  
• przed nimi przechodzi pochylona starsza kobieta z laską,  
• z prawej strony dziewczynka w białym fartuszku towarzyszy młodej kobiecie robiącej zakupy,  
• z przodu widać małego chłopca siedzącego na brzegu rynsztoka, na brukowanym chodniku, obok niego 
leżą przewrócone kosz i miotła, dziecko wydaje się patrzeć w oczy widza. Malarz wprowadził szczególne 
oświetlenie kompozycji – mocne, jaskrawe światło wydobywa jasne elementy ubioru (np. chustę kobiety, 
koszule mężczyzny i chłopca, fartuszek dziewczynki), które kontrastują z ciemnymi ubiorami innych 
przechodniów, a także z czerwienią spódnicy dziewczyny po lewej i chustą kobiety w bramie po prawej.  

2. Idee pozytywizmu PODRĘCZNIK s. 206- wypisz główne idee pozytywizmu 

3. Bolesław Prus PODRĘCZNIK s. 206–207 – tekst wstępny 

Postać  
 

Dom i rodzina  

 
 
Wykształcenie  

 
 

4. Dzieci ulicy PODRĘCZNIK s. 207–209 

5. Wywiad ze społecznikiem PODRĘCZNIK s. 210, pol. 1. 

6. Rozwiązać problem PODRĘCZNIK s. 210, pol. 2., 3., 4. 

Stosunek autora do „dzieci ulicy”:  

• „Ale ponieważ głód jest złym doradcą, więc Bóg z nimi!” (nie potępia ich, rozgrzesza złe postępki)  

• „Pomimo wesołych okrzyków i skoków życie ich jest marne” (żałuje ich, rozumie, jak ciężkie mają życie) Ocena 

działań:  

• „A cóż na to Warszawa? Czyliż nic o nich nie wie i nie zajmuje się ich losem?... Owszem, wie troszeczkę i 

zajmuje się nimi – odrobinę. Ale wiadomości są bardzo powierzchowne, a zajęcie się – mniej niż 

niewystarczające” (obarcza mieszkańców Warszawy winą za zbyt małe działania na rzecz prawdziwego 

rozwiązania problemu) 

propozycje rozwiązania problemu „dzieci ulicy”  

-domy dziecka dla bezdomnych sierot  

-powszechna, obowiązkowa szkoła podstawowa  

-pomoc w znalezieniu pracy rodzicom  

-wydawanie gorących posiłków, otwarcie umywalni miejskich  



7. Styl Kronik PODRĘCZNIK s. 210, pol. 5., 6., 7. 

 

3. temat:  
 DODATEK NADZWYCZAJNY! GATUNKI DZIENNIKARSKIE 

 

1. Środki masowego przekazu PODRĘCZNIK s. 211–213, s. 214, pol. 2. 

2. Dziennikarstwo PODRĘCZNIK s. 212, 213 – polecenia przy ilustracjach, s. 214, pol. 1. 

periodyk – czasopismo ukazujące się regularnie (np. dziennik – codziennie; tygodnik – raz w tygodniu; 
dwutygodnik – raz na dwa tygodnie; miesięcznik – raz w miesiącu; dwumiesięcznik – raz na dwa 
miesiące; kwartalnik – raz na trzy miesiące; rocznik – raz w roku)  
Obecnie ukazuje się kilkadziesiąt czasopism ogólnopolskich i wiele lokalnych, są pisma przeznaczone 
dla określonych grup społecznych (np. prasa młodzieżowa, kobieca), branżowe (np. czasopisma dla 
lekarzy, nauczycieli), tematyczne (np. na temat gotowania, majsterkowania, gier komputerowych).  
 
tabloidy (prasa bulwarowa, brukowce) 
 
 – skierowane są do szerokiego grona odbiorców, zwykle słabiej wykształconych; zawierają krótkie 
artykuły, tekst niejednokrotnie stanowi jedynie podpis pod wyeksponowanymi zdjęciami, które zajmują 
większą część łamów; podejmują tematy sensacyjne, kontrowersyjne, oddziałują na emocje, prowokują; 
zawierają łatwe rozrywki (np. proste krzyżówki); czytelnicy prasy bulwarowej są mało wymagający, 
poszukują taniej sensacji, skandalu, a nie rzetelnych informacji, pisma tego typu są zazwyczaj tanie, a 
nawet rozdawane za darmo np. na przystankach autobusowych 
 
Cechy tekstu literackiego  

– fikcyjność  
– dominująca funkcja estetyczna  
– artystyczna niepowtarzalność  
– subiektywizm  

 

Cechy tekstu dziennikarskiego  
– osadzenie w rzeczywistości  
– dominująca funkcja informacyjna  
– zwięzłość i szczegółowość  

– obiektywizm 

 


