
JĘZYK POLSKI KL. VIII 21.05. I 22.05. 
 

Witajcie, przed nami ważne powtórzenie dotyczące:  * dźwięków mowy, *zjawisk fonetycznych 

związanych z artykulacją, *akcentowania wyrazów. Wcześniej podam Wam zagadnienia do 

wtorkowego testu. Proszę o takie zorganizowanie sobie pracy, byście ten całoroczny 

sprawdzian odesłali w tym samym dniu,tj. 26.05. (jak test próbny). 

 

Temat:  Powtórzenie i utrwalenie wiadomości z fonetyki. 

             Akcentowanie wyrazów - ćwiczenia utrwalające.    

 

Test całoroczny kl. VIII 

 

Uczeń: 

 wyszukuje w tekście potrzebne informacje 

 określa w poznawanych tekstach problematykę egzystencjalną i poddaje ją refleksji 

 rozróżnia treść i zakres znaczeniowy wyrazu 

 rozumie i stosuje zasady dotyczące wyjątków od reguły polskiego akcentu 

 wykorzystuje wiedzę o różnicach w pisowni spółgłosek dźwięcznych i bezdźwięcznych 

 rozpoznaje w wypowiedziach podstawowe części mowy 

 rozpoznaje w wypowiedziach podstawowe części mowy (rzeczownik) 

 rozpoznaje wyraz pochodny 

 rozpoznaje w tekście zdania złożone 

 Adam Mickiewicz, Świtezianka; Juliusz Słowacki, Balladyna; Charles Dickens, 

Opowieść wigilijna 

 określa temat i główną myśl tekstu 

 określa cechy charakterystyczne dla poszczególnych rodzajów 

 rozumie dosłowne i przenośne znaczenie wyrazów w wypowiedzi 

 określa w poznawanych tekstach problematykę egzystencjalną i poddaje ją refleksji 

 wykorzystuje w interpretacji utworów literackich potrzebne konteksty, np. kulturowy, 

filozoficzny 

 rozróżnia gatunki liryki, w tym: fraszkę; wymienia jej podstawowe cechy 

 Henryk Sienkiewicz, Latarnik 

 interpretuje dzieła sztuki (obraz) 

 tworzy wypowiedź, stosując odpowiednią dla danej formy gatunkowej kompozycję oraz 

zasady spójności językowej między akapitami 

 wykorzystuje znajomość zasad tworzenia tezy i hipotezy oraz argumentów przy 

tworzeniu tekstów argumentacyjnych 

 odróżnia przykład od argumentu 

 pisze poprawnie pod względem ortograficznym 

 poprawnie używa znaków interpunkcyjnych 

 

 

 



Zanim przystąpicie do  solidnego powtórzenia wiedzy z kl. IV - VII - kto z Was nie opanował  

we właściwym czasie jakiegoś działu, proszę, aby teraz to zrobił - (podr. str. 335.-336) 

 w zakresie: 

 podziału głosek (ze zwróceniem uwagi na funkcję samogłoski "i"), 

 upodobnień fonetycznych, 

 akcentowania wyrazów (ze szczególnym uwzględnieniem wyjątków) 

proszę, przeczytajcie bardzo uważnie podane wyżej zagadnienia. 

W zeszycie proszę zanotować: z. ćw. str. 101. - 102. oraz poniższe przykłady: 

 

Akcentowanie form czasowników - wyjątki: 

     akcentowana  3. sylaba                     akcentowana 4. sylaba 

     w odmianie czasowników                 w odmianie czasowników 

   roz-ma-wia-liś-my                              roz-ma-wia-li-byś-my 

   roz-ma-wia-liś-cie                               roz-ma-wia-li-byś-cie 

    

   roz-ma-wiał-bym 

   roz-ma-wiał-byś 

   roz-ma-wiał-by  

   roz-ma-wia-li-by 

 

Poza rzetelną pracą ustną proszę o takież samo wykonanie zadań w zeszycie ćwiczeń: 

1.,2.,3.,4./101 oraz 5., 6.i 7./102. Chętnym proponuję 8.abc/102.-103. 

Życzę owocnej pracy.  

Pozdrawiam.  

p. Polak 


