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Lekcja

Temat: Sprawdzian ósmoklasisty? Dam radę!

Kochani,

już niedługo sprawdzian ósmoklasisty, z którym będziecie musieli się zmierzyć. Przygotowałam dla

Was  nowe,  bardzo  ważne  zadanie,  które  da  Wam  przedsmak  tego,  co  może  Was  czekać  na

zbliżającym się wielkimi krokami egzaminie.

Z podanych tematów  wybierzcie tylko jeden, napiszcie  pracę i  gotowe zadania przyślijcie  na mój

adres mailowy: botko.e@ssp.palecznica.pl

Tematy do wyboru:

1. Temat  1. Napisz  opowiadanie  o  spotkaniu  jednego z  bohaterów lektury  obowiązkowej  z

bohaterem innego utworu literackiego. Spotkanie to będzie początkiem wspólnej przygody,

która  zmieni  losy  jednego  z  nich.  Wypracowanie  powinno  dowodzić,  że  dobrze  znasz

wybraną lekturę obowiązkową. Twoja praca powinna liczyć co najmniej 200 wyrazów.

2. Temat 2. Chodzenie z głową w chmurach to nieodłączna cecha młodości. Napisz rozprawkę,

w której  rozważysz,  czy  okres  młodości  wybranego  bohatera  lektury  obowiązkowej  oraz

bohatera  innego  utworu  literackiego  to  był  tyko  czas  marzeń  i  beztroski.  Twoja  praca

powinna liczyć co najmniej 200 wyrazów.

3. Temat  3. Napisz  rozprawkę,  w  której  rozważysz,  czy  w  relacjach  międzyludzkich  lepiej

kierować się sercem czy rozumem. W argumentacji  odwołaj  się  do lektury obowiązkowej

oraz do innego utworu literackiego. Twoja praca powinna liczyć co najmniej 200 wyrazów.

4. Temat 4. Wyobraź sobie, że mędrzec z bajki Piquemala spotkał się ze Scrooge’em, bohaterem

Opowieści wigilijnej. Napisz opowiadanie o ich spotkaniu, w którym wyjaśnisz też, czego to

spotkanie nauczyło Scrooge’a. Twoja praca powinna liczyć co najmniej 200 słów.

Michel Piquemal Drogocenna perła

Opowiada się w Indiach, że żył raz pewien mędrzec. Szedł on wzdłuż piaszczystego wybrzeża

oceanu i  doszedł  wieczorem do niewielkiej  wioski  rybackiej.  Mijał  ją  ze  śpiewem,  a  gdy

zostawił ją już za sobą, jakiś człowiek zaczął za nim biec, wołając: – Zatrzymaj się, proszę! Daj

mi, proszę, drogocenną perłę! Mędrzec zdjął swoją sakwę i spytał: – O jakiej to perle mówisz?

– O tej, którą masz w swoim worze. Śniłem tej nocy, że spotkam dziś wielkiego mędrca i że

dostanę  od  niego  drogocenną  perłę,  która  uczyni  mnie  bogatym  do  końca  moich  dni.

Mędrzec zatrzymał się.  Otworzył swój wór i  rzeczywiście wyjął  z niego piękną perłę. Była

ogromna i  jaśniała nadzwyczajnym blaskiem. – Całkiem niedawno spostrzegłem tę wielką

kulkę pośród ziaren piasku. Spodobała mi się, więc włożyłem ją do sakwy. Jest to zapewne ta

rzadka perła,  o której  mówisz.  Weź ją sobie, jest twoja. Rybak był  nadzwyczaj szczęśliwy.

Pochwycił perłę i odszedł, tańcząc z radości. Mędrzec tymczasem wyciągnął się na piasku, by

na  nim przespać  noc.  Ale  rybak  w swojej  chacie  nie  spał.  Raz  po  raz  przewracał  się  na

posłaniu, drżąc ze strachu, że ktoś mógłby mu ukraść taki skarb. Nie zmrużył oka przez całą

noc. A kiedy nastał ranek, wziął perłę i wyruszył śladem mędrca, aby go dogonić. – Zwracam

ci perłę,  bo więcej mi przyniosła niepokoju niż bogactw. Naucz mnie raczej  tej  mądrości,

która  pozwoliła  ci  ofiarować  mi  perłę  z  tym  prostym  wyrzeczeniem.  Bo  to  właśnie  jest

prawdziwym bogactwem. 
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