
UWAGA: podaję lekcje na cały tydzień od 25 do 29 maja 2020

W tym tygodniu rozpoczynają się konsultacje z j. polskiego, dlatego zadania na ocenę będę 
odpytywała ustnie i nie trzeba niczego odsyłać.

Język polski 25 maja 2020r., klasa VIII (poniedziałek)
Temat: Zapoznanie się z historią nadawania imion
 

1. Obejrzyj, wysłuchaj i odpowiedz po obejrzeniu na poniższe pytania w zeszycie:
https://www.youtube.com/watch?v=yv4qGg9Sz6Y
 

 

 
Język polski 26 maja 
Temat: Ćwiczenia praktyczne w odmianie nazwisk
 

1. Obejrzyj https://www.youtube.com/watch?v=39I6N444qqk
2. Przeczytaj z podręcznika „Nowa wiadomość” str. 291.
3. W zeszycie zrób zadania 12 i 13 z podręcznika, str. 292.

 

 
Język polski 27 maja 2020r., klasa VIII (środa)
Temat: Skąd jesteś? – o pochodzeniu nazw miejscowych
 

1. Przeczytaj z podręcznika ze zrozumieniem „Na rozgrzewkę” oraz „Nowa wiadomość”
2. Wypisz rodzaje nazw miejscowości i

UWAGA: podaję lekcje na cały tydzień od 25 do 29 maja 2020

W tym tygodniu rozpoczynają się konsultacje z j. polskiego, dlatego zadania na ocenę będę 
odpytywała ustnie i nie trzeba niczego odsyłać. 

Język polski 25 maja 2020r., klasa VIII (poniedziałek)
Zapoznanie się z historią nadawania imion 

Obejrzyj, wysłuchaj i odpowiedz po obejrzeniu na poniższe pytania w zeszycie:
https://www.youtube.com/watch?v=yv4qGg9Sz6Y 

Język polski 26 maja 2020r., klasa VIII (wtorek) 
Ćwiczenia praktyczne w odmianie nazwisk 

https://www.youtube.com/watch?v=39I6N444qqk 
Przeczytaj z podręcznika „Nowa wiadomość” str. 291. 

adania 12 i 13 z podręcznika, str. 292. 

Język polski 27 maja 2020r., klasa VIII (środa) 
o pochodzeniu nazw miejscowych 

Przeczytaj z podręcznika ze zrozumieniem „Na rozgrzewkę” oraz „Nowa wiadomość”
Wypisz rodzaje nazw miejscowości i wyjaśnienie, skąd pochodzą 9 podr. str. 293).

UWAGA: podaję lekcje na cały tydzień od 25 do 29 maja 2020 

W tym tygodniu rozpoczynają się konsultacje z j. polskiego, dlatego zadania na ocenę będę 

Język polski 25 maja 2020r., klasa VIII (poniedziałek) 

Obejrzyj, wysłuchaj i odpowiedz po obejrzeniu na poniższe pytania w zeszycie: 

 

Przeczytaj z podręcznika ze zrozumieniem „Na rozgrzewkę” oraz „Nowa wiadomość” 
wyjaśnienie, skąd pochodzą 9 podr. str. 293). 



 

Język polski 28 maja 2020r., klasa VIII (czwartek)
Temat: Wyjaśnianie pochodzenia nazw miejscowości i zwrócenie uwagi na poprawny zapis
Otwórz atlas lub mapę Polski i znajdź kilka miejscowości:

Zapisz tabelę oraz wszystkie odnalezione nazwy w zeszycie
 

Język polski 29 maja 2020r., klasa VIII (piątek)
Temat: Tworzenie i poprawne zapisywanie nazw mieszkańców miast
 
1.Jakie to miasto? Kto w nim mieszka? 
trudności, skorzystaj z aneksu 
słowniku poprawnej polszczyzny PWN
 

Informacja o mieście 

związane z przemysłem 
włókienniczym i tekstylnym, 
położone w centrum kraju 

należy uważać, aby jego pisowni 
nie pomylić z pisownią 
żołnierskiego nakrycia głowy 

odbywa się w nim Krajowy 
Festiwal Polskiej Piosenki 

Język polski 28 maja 2020r., klasa VIII (czwartek) 
Wyjaśnianie pochodzenia nazw miejscowości i zwrócenie uwagi na poprawny zapis

lub mapę Polski i znajdź kilka miejscowości: 

odnalezione nazwy w zeszycie. 

Język polski 29 maja 2020r., klasa VIII (piątek) 
Tworzenie i poprawne zapisywanie nazw mieszkańców miast 

Jakie to miasto? Kto w nim mieszka? Przerysuj tabelę do zeszytu i uzupełnij. Jeśli masz 
trudności, skorzystaj z aneksu Nazwy geograficzne i etniczne znajdującego się w 
słowniku poprawnej polszczyzny PWN. 

Nazwa miasta Nazwa mieszkańca

związane z przemysłem 
ylnym, 

  

należy uważać, aby jego pisowni 
nie pomylić z pisownią 

 

  

jowy   

Wyjaśnianie pochodzenia nazw miejscowości i zwrócenie uwagi na poprawny zapis 

 

Przerysuj tabelę do zeszytu i uzupełnij. Jeśli masz 
znajdującego się w Praktycznym 

Nazwa mieszkańca 



najstarsze miasto w Polsce   

stolica polskich Tatr   

słynie ze smacznych pierników   

w jego okolicy jest dużo kopalni 
węgla, słynie także z piłkarskiego 
klubu sportowego Górnik… 

  

2. Zrób w zeszycie zadanie 5a. z podręcznika str. 294. 


