
Drodzy Ósmoklasiści!

Przed  Wami  propozycje  zadań  na  poniedziałek  (23.03.2020r.),  wtorek

(24.03.2020r.)  i  środę  (25.03.2020r.).  Tym  razem  powtarzamy  „Zemstę”
Aleksandra Fredry. Czy udało Wam się zrobić arkusz dotyczący tej lektury z

poprzedniego tygodnia, który jest na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

(CKE)? Kto ma zaległości niech zrobi go dzisiaj:

https://www.cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_OSMOKLASISTY/Powtorka/

20200318%20SP_Dzien%203.pdf 

i sprawdzi swoje odpowiedzi z kluczem: 

https://www.cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_OSMOKLASISTY/Powtorka/

20200318%20SP_Dzien%203_ODP.pdf

Przypominam, że cały czas na stronie CKE dostępne są arkusze z zadaniami z

poprzedniego tygodnia! Wystarczy kliknąć w poniższy link:

https://www.cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/materialy-dodatkowe/zestawy-

zadan-powtorkowych/

Szybka powtórka przed egzaminem dotyczyła następujących lektur: 

Dzień pierwszy - Pan Tadeusz Adama Mickiewicza

Dzień drugi - Dziady część II Adama Mickiewicza

Dzień trzeci - Zemsta Aleksandra Fredry

Dzień czwarty - Kamienie na szaniec Aleksandra Kamińskiego

Dzień piąty  - Mały Książę Antoine’a de Saint-Exupéry’ego

 

   W poniedziałek 23.03.2020r.
w  TVP1  o  godz.  21.00  można
obejrzeć  sztukę  Aleksandra
Fredry w telewizji! Polecam!:)



„Zemsta” Fredry

A teraz sprawdź, czy pamiętasz treść lektury i rozwiąż

test: https://forms.gle/ajtRxYq7bcfoiTB19

(test  jest  anonimowy,  więc  na  koniec  bez  obaw  kliknij

„wyślij”, żeby się dowiedzieć ile otrzymasz punktów� )

 Dla  tych,  którzy  zapomnieli  odwiedzić  bibliotekę  szkolną  lektura  do

przeczytania w zasobach wolne lektury: 

https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/zemsta.html

 Omówienie tej lektury możesz obejrzeć tutaj: 

https://www.youtube.com/watch?v=KZ6zizbkh3c

Warto uzupełnić swoje  notatki  dotyczące tej lektury,  kierując się kryteriami

sukcesu, które pomogą Ci uporządkować wszystkie wiadomości: 

 omawiam genezę utworu;

 dobrze znam treść utworu;

 umiem zrekonstruować przebieg wydarzeń;

 omawiam budowę wewnętrzną dramatu oraz fazy akcji na 

przykładzie Zemsty;

 charakteryzuję bohaterów utworu (szczegółowo Macieja Raptusiewicza, 

Milczka i Papkina);

 potrafię zredagować charakterystykę porównawczą bohaterów z 

wykorzystaniem cytatów;

 rozumiem pojęcia intryga oraz perypetia i omawiam je na przykładach z 

komedii Fredry;

 znam rodzaje komizmu, potrafię je wymienić i wyjaśnić, na czym polegają 

oraz wskazać przykłady w tekście dramatu;

 interpretuję tytuł lektury;

 potrafię pracować z tekstem literackim, wyszukując właściwe cytaty;



 określam rodzaj i gatunek literacki utworu;

 wymieniam wyznaczniki dramatu jako rodzaju literackiego;

 wyjaśniam, dlaczego Zemsta jest komedią.Pamiętaj, że możesz 
korzystać z różnych dostępnych źródeł, a taka praca własna na pewno 
pomoże Ci utrwalić treść lektury i jej problematykę.

Na koniec zachęcam do wykonania kilku ćwiczeń interaktywnych i pewnej zagadki!

Zapewnia, że to nie zemsta�

https://wordwall.net/resource/751087 (quiz)

https://learningapps.org/view1448091 (milionerzy)

https://learningapps.org/watch?v=pthdzejut18 (cytaty)

https://learningapps.org/watch?v=pe4pywoh518 (cechy bohaterów)

https://learningapps.org/watch?v=pbxfx9ojc18 (krzyżówka)

Zagadka�

Rozwiązanie pojawi się w środę 25.03.2020r� 

Trzymajcie się zdrowo i dbajcie o siebie!

nauczyciele języka polskiego
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