
KLASA VIII 

Temat:  Trudna sytuacja. 

Podręcznik str.235-234, B.Kosmowska- „Pozłacana rybka” 

Przeczytaj uważnie tekst . 

 1. Uzupełnij podany opis sytuacji informacjami z tekstu. 

Główną bohaterką tekstu jest nastoletnia dziewczyna o imieniu ........................, której rodzice 

.............................  Jej ojciec był w związku z ................................. Jej relacje z tą kobietą 

były ...................................................., o czym świadczy na przykład 

................................................................................................................................................... . 

W dniu, kiedy ..............................................., nastolatka dowiedziała się, że 

............................................................................................................  

Mimo że dziewczyna zareagowała na tę informację .........................................................., 

partnerka jej ojca ........................................................................................................ . 

 

2. Wypisz emocje, które towarzyszyły bohaterce, gdy dowiedziała się o ciąży Klaudii, i 

określ, co mogło wywołać w dziewczynie takie emocje. Wyciągnij wnioski ze swoich 

obserwacji. 

Emocje bohaterki Przyczyny emocji 

  

Wnioski 

 



3. Zastanów się nad tym, jakie decyzje wynikające z analizowanej sytuacji może podjąć 

bohaterka tekstu. Wypisz pozytywne i negatywne konsekwencje takich decyzji. 

  Jaką postawę 

dziewczyna 

mogła 

przyjąć 

wobec 

dziecka 

Klaudii  

i swojego 

ojca? 

  

................................................................... 

.................................................................... 

.................................................................... 

 ................................................................. 

................................................................. 

................................................................. 

Jakie mogą być konsekwencje takiej 

decyzji? 

 Jakie mogą być konsekwencje takiej 

decyzji? 

Pozytywne: 

.............................. 

.............................. 

.............................. 

.............................. 

Negatywne: 

............................... 

............................... 

............................... 

............................... 

 Pozytywne: 

............................. 

.............................. 

.............................. 

.............................. 

Negatywne: 

............................. 

.............................. 

.............................. 

.............................. 

 

.............................. 

.............................. 

.............................. 

.............................. 

.............................. 

.............................. 

.............................. 

.............................. 

 .............................. 

.............................. 

.............................. 

.............................. 

.............................. 

.............................. 

.............................. 

.............................. 

     

PROSZĘ PRZECZYTAĆ LEKTURĘ „MAŁY KSIĄŻĘ”-ANTOINE de SAINT-EXUPERY- OMAWIAMY PO 

ŚWIĘTACH. 

 

 

 

 

 

 

 



Kl. VIII 

 

GRAMATYKA 

 

1.Odmień przez przypadki w liczbie pojedynczej i mnogiej rzeczowniki: kolega, drzewo 

...…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………  

2.Dopisz po trzy odpowiednie określenia kategorii rzeczowników: 

słoń - ………………………………………………………………………………………… 

Kanada - ……………………………………………………………………………………… 

konwalia - …………………………………………………………………………………… 

Reksio - ……………………………………………………………………………………… 

3.Uzupełnij związki wyrazowe rzeczownikiem w odpowiedniej formie: 

ziemia – trzęsienie ………………….. 

Gdynia – port w ……………………. 

skrzynia -  wieko ………………….. 

fotografia – wykonanie …………………. 

kolacja – podczas ………………….. 

4. Utwórz dopełniacz l. pojedynczej rzeczowników: 

idea- ……………………………………………….. 

kolacja- ……………………………………………. 

fotografia-…………………………………………...  

5. Przekształć podane zdania, zmieniając czasownik na rzeczownik odczasownikowy: 

Został ukarany, gdyż oszukiwał. 

Został ukarany …………………………………… 

Otrzymałem podziękowanie, ponieważ przyniosłem potrzebne materiały. 



Otrzymałem podziękowanie ………………………………………………. 

6. Utwórz od przymiotników rzeczowniki: 

Dobry - ……................... 

śmieszny- ……………… 

naturalny - ………………… 

ciekawy - ……………….. 

lękliwy - ………………….. 

pomocny - ………………. 

7. Napisz krótki tekst reklamujący twoje usługi, jako Przyjaciela. Użyj co najmniej pięciu 

rzeczowników utworzonych od przymiotnika. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………................................................................................................................................ 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 


