
27.05.20 r. 

Temat: Jak napisać dedykację? 

Notatka; 

1. Dedykacja to krótki tekst informujący o tym, komu ofiarowujemy prezent. 

2. Przydatne słowa:  

 zwroty grzecznościowe używane na początku: Szanownej Pani 

Małgorzacie…, Drogiemu koledze…, Mojej ukochanej mamie… ( wyrazy: 

Koledze, Mamie – sugeruję wielką literę), 

 sformułowania przydatne w części końcowej: Rodzina Nowaków…, Twoja 

Marta…, Z wyrazami szacunku i wdzięczności… 

3. Jak napisać dedykację? 

 Napisz, komu, co i z jakiej okazji ofiarowujesz. 

 W podpisie poinformuj, że jesteś autorem dedykacji – zamieść swoje imię                     

i nazwisko lub słowo, którym zwraca się do Ciebie odbiorca dedykacji. Warto 

wykorzystać też dodatkowe sformułowanie grzecznościowe, zwłaszcza kiedy 

dedykacja ma charakter oficjalny. 

 Zapisz nazwę miejscowości i datę. 

4. Przykład tekstu dedykacji: 

                                     

(Komu?- adresat/adresatka dedykacji )                                 Dla naszej Wychowawczyni 

(Co? – przedmiot dedykacji)                                   bukiet kwiatów i wyrazy sympatii    

(Z jakiej okazji? – powód dedykacji )                                z okazji Dnia Nauczyciela 

(Kto? – autor/autorzy dedykacji )                                                           Uczniowie klasy V b                                            

(Gdzie? Kiedy? – czas i miejsce powstania dedykacji )                                                         Gdańsk, 14.10.2018 r. 
                                         

5. Wyobraź sobie, że Ty i Twoja klasa postanowiliście zrobić miły prezent koledze, 

który od dłuższego czasu przebywa w szpitalu. Napisz dedykację, którą moglibyście 

dołączyć do upominku. Zawrzyj w niej elementy życzeń. 

 

28.05.20 r. i 29.05.20 r. 

Temat: Przypominamy tematykę lektur egzaminacyjnych – utwory A. Mickiewicza. 

Notatka: 

1. Wysłuchaj obowiązkowo: 

 A. Mickiewicz ,,Reduta Ordona”. Wiedza z Wami – podstawówka. Egzamin 

ósmoklasisty – https://youtu.be/2xQTwPpjxPl (7:19) 

 A. Mickiewicz ,,Śmierć Pułkownika”. Wiedza z Wami – podstawówka. 

Omówienie lektury – https://youtu.be/jbzZflOp7sk (16:51) 

 A. Mickiewicz ,,II cz. ,,Dziadów”. Wiedza z Wami – podstawówka. 

Omówienie lektury – https://youtu.be/PkrEoGnLaz0 (11:29) 

 A. Mickiewicz ,,Pan Tadeusz” – streszczenie i opracowanie lektury - 

@NauQa.pl – https://youtu.be/Z0-PlvwcY1M (52:10) 

Spowiedź Jacka Soplicy. Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego. Wiedza      

z Wami – podstawówka – https://youtu.be/7aNv-PFqR8c (14:42) 

lub 

 Obejrzyj filmową adaptację epopei narodowej ,,Pan Tadeusz”. 

2. Pamiętaj: znajomość treści lektur ułatwi Ci zredagowanie pisemnej formy wypowiedzi 

na egzaminie ósmoklasisty. 

3. Czytaj opracowania ciekawych tematów egzaminacyjnych.  

 

https://youtu.be/2xQTwPpjxPl
https://youtu.be/jbzZflOp7sk
https://youtu.be/PkrEoGnLaz0
https://youtu.be/Z0-PlvwcY1M
https://youtu.be/7aNv-PFqR8c


1.06.20 r. 

Temat: Iść własną drogą na podstawie ,,Alchemika”(fragmenty). 

Notatka: 

1. Paulo Coelho – pisarz brazylijski. Zaczął pisać po przełomie duchowym 

spowodowanym wizytą w byłym obozie koncentracyjnym Dachau oraz pielgrzymką 

do Santiago de Compostela. Światową sławę zyskał dzięki powieści ,,Alchemik”, 

opublikowanej w 1988 r. i przetłumaczonej na ponad 60 języków. 

2. Przeczytaj tekst ,,Alchemik” - ,,Nowe słowa na start!” – str. 238 – 241. 

3. Przeanalizuj pytania: 

 Jak należy rozumieć takie pojęcia, jak: największe kłamstwo świata; Własna 

Legenda; Dusz Wszechświata? 

 W jakim celu Król Salem spotkał się z młodzieńcem? 

 Przypomnij sobie cechy przypowieści (utwór, w którym opowiedziana historia 

ma oprócz znaczenia dosłownego głębszy sens, ilustruje ważne prawdy 

moralne oraz ukazuje postawy warte naśladowania).  Które z nich występują                                      

w zamieszczonym fragmencie powieści Paulo Coelho?  

 Co może być, według Ciebie, tajemniczą siłą, która stara dowieść za wszelką 

cenę, że spełnienie Własnej Legendy jest niemożliwe? 

 Jaką uniwersalną prawdę o człowieku ilustrują dzieje sprzedawcy prażonej 

kukurydzy i w jakim celu starzec opowiedział jego historię pasterzowi? 

 Wymień cechy, którymi powinien charakteryzować się człowiek żyjący 

zgodnie z Własną Legendą? 

 Dlaczego ludzie zazwyczaj rezygnują z realizacji Własnej Legendy? 

 Król Salem twierdzi, że każdy intuicyjnie wyczuwa, jaka jest jego Własna 

Legenda. Narysuj drabinę i na jej szczycie zapisz w jednym zdaniu swoje 

największe marzenie. Na poszczególnych szczeblach zanotuj, co możesz 

zrobić, aby to pragnienie się spełniło – prześlij na moją pocztę szkolną -  

1.06.20 r. 

 Czy człowiek ma nieograniczony wpływ na własną przyszłość, czy też jego 

wybory są zależne od innych osób, losu lub przypadku? Napisz 10 zdań. 

 


