
Od 30.03.

Różne oblicza zwycięstwa – powtórka przed egzaminem

·  utwór „Syzyfowe prace” S. Żeromskiego,

· utwór E. Hemingwaya „Stary człowiek i morze”,

·   utwór „Kamienie na szaniec” A. Kamińskiego,

1.  Zwycięstwo w bitwie, wojnie, nad samym sobą, nad swoimi słabościami, moralne, zwycięstwo

dobra nad złem, jakiś idei, celów dążeń, nad chorobą, nad złem 

2. Uzupełnij załącznik

KTO  ODNIÓSŁ 

ZWYCIĘSTWO?

Z KIM WALCZYŁ? W JAKI SPOSÓB WALCZYŁ?

ALEK, RUDY, ZOŚKA

SANTIAGO



ANDRZEJ ZYGIER, MARCIN 

BOROWICZ, ANDRZEJ 

RADEK

Temat: Redagujemy opis przeżyć wewnętrznych

 Opis przeżyć zawiera:

- przyczyny przeżyć,

- uczucia towarzyszące przeżyciom i zmianom,

- charakteryzują przejawy zewnętrzne tych przeżyć (zmiany w wyglądzie, zachowanie)

- opis stanów psychicznych.

Uczucia poznajmy po:

- mimice i wyrazie twarzy,

- spojrzeniu,

- gestach,

- po sile i barwie głosu.

Przykładowe zdania:

Na jej twarzy namalował się...

Jego mimika wyrażała...

Twarz promieniowała radością.

Zgaszona twarz oddawała jego cierpienie, ze zdenerwowania.

Przygryzł wargę.

Mówiły za niego oczy.

Mglisty uśmiech wyrażał jego nadzieję.

Wzruszał lekceważąco ramionami.

Drżały mu nogi.

Zmarszczył czoło, podniósł brwi.

Serce w nim zamarło.

Oblał się strumieniem wstydu.



Trzeba zastosować wykrzykniki:

- O!

- Ojej!

- Uważaj!

- Mocniej!

- To straszne!

- Pomocy!

- Ratunku!

- Synu!

- Ojcze!

Pisząc opis przeżyć wewnętrznych: 

- podaj przyczyny opisywanych przeżyć,

- opisz zewnętrzne przejawy przeżywanych, opisywanych uczuć (drżącym głosem zawołał, zmarszczył

czoło ze zdziwienia)

określ stan psychiczny- nazwij uczucia przeżywane w danej sytuacji,

- stosuj narrację pierwszoosobową,

- używaj przenośni, porównań.

Zadanie domowe na pocztę

Zredaguj opis przeżyć wewnętrznych. Opisz swoje przeżycia

Wejdź na stronę www.dyktanda.online .

Wybierz jedno dyktando dla klas 7-8 i uzupełnij je. Napisz w zeszycie tytuł dyktanda i swój wynik.

Temat: Powtarzamy u utrwalamy znajomość lektur

Bardzo proszę na stronie podanej poniżej macie quizy. Pomogą Wam zapamiętać i utrwalić treści

lektur obowiązujących na egzaminie. 

https://www.quizme.pl/q/lektury-szkolne/dziady-cz-2-test?g

http://www.dyktanda.online/
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