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JĘZYK POLSKI DLA KLASY 8 

(4 – 8 maja 2020 r.) 

 

Poniedziałek, 4 maja 

Lekcja 22. 

 

Temat: Bohaterowie ukazani w epizodzie wojennym w opowiadaniu Ernesta 

Hemingwaya. 

 

1. Przeczytaj tekst opowiadania „Stary człowiek przy moście” – podręcznik str. 214 – 215. 

2. Odpowiedz na pytania: 

a) Jak wojna wpłynęła na los starego człowieka? 

b) Jakim prawom zagraża każda wojna? 

c) Czego wojna nie zniszczyła w bohaterach opowiadania? 

3. Przyjrzyj się poniższym zdjęciom i nadaj im tytuły.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Obejrzyj ten poruszający film. Jakie emocje wzbudza on w Tobie? 

https://vimeo.com/121256842 

 

https://vimeo.com/121256842
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Wtorek, 5 maja 

Lekcja 23. 

 

Temat: Losy Żydów w okupowanej Warszawie na podstawie pamiętnika Władysława 

Szpilmana. 

 

1. Zapoznaj się fragmentami dziennika pisanego w czasie wojny przez polskiego 

kompozytora i pianisty żydowskiego pochodzenia – Władysława Szpilmana. Możesz je 

przeczytać w podręczniku (str. 217-219) lub wysłuchać, jak ja je czytam - pod tym 

linkiem: fragment pamiętników Władysława Szpilmana 

2. Zadanie na ocenę!  

(wyślij je na mój adres mailowy magdakawnik@op.pl lub na naszą grupę na 

Messengerze) 

Odpowiedz pisemnie na pytania: 

a) Jakie zarządzenia dotyczące Żydów wprowadzili Niemcy? 

b) Co było celem tych nakazów? 

c) Jak Żydzi na nie reagowali? 

3. Obejrzyj fragment filmu „Pianista”, w którym wykonywany jest jeden z utworów 

zagranych przez Władysława Szpilmana (w scenie oczywiście nie występuje Szpilman 

tylko odtwarzający go aktor) - https://www.youtube.com/watch?v=MPrQdlrCzPY 

 

 

Środa, 6 maja 

Lekcja 24. i 25. 

 

Temat: Wojna widziana oczyma kata i ofiary. 

 

1. Posłuchaj fragmentu wspomnień Władysława Szpilmana, w których opisuje scenę, 

którą obejrzałeś wczoraj. 

https://www.youtube.com/watch?v=rjckuwKL6F8 

2. Fragmenty pamiętnika niemieckiego oficera, o których wspomina Szpilman, 

znajdziesz w podręczniku na str. 220-221. Przeczytaj je. 

 

 

https://drive.google.com/open?id=1XksHZMUFhxCHuIRPq6VEYIeCLh5Dcwe3
mailto:magdakawnik@op.pl
https://www.youtube.com/watch?v=MPrQdlrCzPY
https://www.youtube.com/watch?v=rjckuwKL6F8
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3. Zadanie na ocenę 

Wykonaj polecenia z karty pracy (załącznik 1) – wykonane zadania prześlij na mój 

adres mailowy magdakawnik@op.pl lub na naszą grupę na Messengerze. 

4. Jeśli zainteresowały Cię wojenne losy Władysława Szpilmana możesz obejrzeć cały 

materiał, w którym kompozytor wspomina swoje wojenne losy. 

https://www.youtube.com/watch?v=AOv36KgX4_Y 

5. Zadanie dodatkowe dla chętnych: 

Obejrzyj film „Pianista” w reżyserii Romana Polańskiego i napisz jego recenzję. Film 

powstał w oparciu o pamiętniki Szpilmana i opowiada o jego losach w czasie wojny. 

Jest to bardzo poruszający i wartościowy film. 

 

Piątek, 8 maja 

Lekcja 26. 

 

Temat: Wirtualny spacer po  miejscach pamięci. 

 

1. Obejrzyj zdjęcia przedstawiające Muzeum w Bełżcu powstałe w miejscu nazistowskiego 

obozu zagłady http://www.belzec.eu/pl/page/upamietnienie/183 

2. Znajdź w Internecie zdjęcia przedstawiające Pomnik Pomordowanych Żydów Europy  

w Berlinie. 

3. Wyobraź sobie, ze spacerujesz między betonowymi blokami pomnika w Berlinie lub 

patrzysz na pole kamieni w Bełżcu. Co czujesz? Jaki efekt chcieli uzyskać autorzy tych 

pomników? 

4. Przespaceruj się po wirtualnej wystawie „Kochanej mamósi na pamiątkę. O dzieciach 

żydowskich ocalonych z Zagłady”  

https://wystawy.sprawiedliwi.org.pl/wystawa-ocalone-dzieci/pl/ 

5. Wejdź na mapę udostępnioną na stronie https://sztetl.org.pl/pl/mapa i odszukaj miejsca 

upamiętniające martyrologię Żydów znajdujące się w Twojej okolicy. 

 

 

 

 

 

 

mailto:magdakawnik@op.pl
https://www.youtube.com/watch?v=AOv36KgX4_Y
http://www.belzec.eu/pl/page/upamietnienie/183
https://wystawy.sprawiedliwi.org.pl/wystawa-ocalone-dzieci/pl/
https://sztetl.org.pl/pl/mapa
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ZAŁĄCZNIK 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


