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JĘZYK POLSKI 15.04.20.
Temat: Życie na emigracji.
Przyczyny emigracji.
Po wielkich powstaniach XIX wieku, emigracja była spowodowana terrorem na terenie zaborów.
Była też wyrazem sprzeciwu wobec podporządkowaniu Polski obcym mocarstwom. Wiązała się
także z nadziejami na uzyskanie u obcych rządów (głównie Francji i Wielkiej Brytanii) pomocy dla
uciemiężonej Polski.
Emigracja zarobkowa na przełomie XIX i XX wieku podyktowana była przeludnieniem ziem polskich
pod zaborami. W związku z tym jej trzon stanowili chłopi (wyjeżdżający głownie do Stanów
Zjednoczonych, Kanady i Brazylii). Także w miastach zaczęło brakować pracy, co zmusiło
robotników do wyjazdu do Belgii, Francji czy Niemiec. Po 1939 roku emigracja wiązała się głównie z
przymusowymi wysiedleniami. Szacuje się, że wysiedlono ok. 700-800 tysięcy ludzi, głownie na
przymusowe roboty do Niemiec i Generalnego Gubernatorstwa. Po wojnie Polska znalazła się w
obszarze wpływów ZSRR co dla żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych i Armii Krajowej oznaczało
emigrację polityczną.
W latach 80. XX wieku gospodarcza sytuacja Polski była dramatyczna. Brakowało wszystkiego co
zmusiło wielu naszych rodaków do emigracji "za chlebem", a także z powodów politycznych. Do
końca 89 roku wyjechało z Polski ok. 1,2 mln ludzi.
Po 89 roku Polska zaczęła odbudowę po latach zastoju. Był to proces długotrwały i nie wszyscy
chcieli czekać na rezultaty, znów rozpoczęła się fala wyjazdów. Po wstąpieniu Polski do Unii
Europejskiej i otwarciu granic emigracja zarobkowa stała się bardzo popularna. Wielka Brytania i
Irlandia to obecnie najczęstsze kierunki wyjazdów.
Zapoznaj się z informacjami o Marianie Hemarze zamieszczonymi na s.158. Przeczytaj następnie
utwór ,,Piosenka o przychodni lekarskiej w Londynie”- s.158. 
https://www.youtube.com/watch?v=N95OUfmHfyw
Wypisz z wiersza fragmenty, w których podmiot lityczny wypowiada się w 1 os. Na podstawie
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cytatów określ, kim jest osoba mówiąca w wierszu, jakie są jej pragnienia i uczucia. Zwróć uwagę
na podobieństwo losów poety i podmiotu lirycznego. Zapisz to.
Narysuj w zeszycie tabelę z dwoma kolumnami - jedna ma nagłówek Lwów, druga Londyn. Na
podstawie tekstu zapisz w niej emocje poety, relacje do innych osób, miejsca, przestrzeń, klimat
,kulturę, potrawy.
Na zakończenie sformułuj przesłanie utworu. Jaki ma ono związek z tematem lekcji?
16.04.20.( 2godz.)
Temat: Przemówienie.
Tę formę wypowiedzi redagowaliśmy już kila razy. W podręczniku znajdziecie w ramkach
wiadomości na ten temat. Przypomnijcie je sobie - s.161. W zeszycie zanotuj, z jakich części składa
się przemówienie( wiadomości nad ramką).
Teraz przechodzimy do zeszytu ćwiczeń – s.91. Wykonaj polecenia :1, 2, 3, 4 i 6.
Zastanów się , co chciałbyś zawrzeć w swoim przemówieniu na zakończenie szkoły podstawowej.
Zapisz plan tej wypowiedzi. Ciekawa jestem , jak wyglądać będzie wasze zakończenie edukacji w
szkole podstawowej.
Wasze prace sprawdzę , kiedy usłyszymy się na Messengerze.

MATEMATYKA Tematy obowiązują 15.04 - 17.04
Rozwiąż i zapisz wszystkie potrzebne rozwiązania, uzasadnienia i odpowiedzi do podanych zadań
pod odpowiednim tematem w zeszycie.

Lekcja 7
Temat: Powtórzenie wiadomości - Wyrażenia algebraiczne
Przypomnij sobie potrzebne zagadnienia przykłady str. 238
Rozwiąż zadania 1, 3 str. 238
zadania 5, 7 str. 239
zadania 10, 12, 14, 16 str.240
Lekcja 8
Temat: Powtórzenie wiadomości - Wyrażenia algebraiczne zadania
Przypomnij sobie potrzebne zagadnienia przykłady str. 238
Rozwiąż zadania 2, 4 str. 238
zadania 6, 8 str. 239
zadania 9, 11, 13, 15 str.240

Dla osób chętnych i poważnie myślących o egzaminie klas ósmych proponuje korzystać i
rozwiązywać i sprawdzać zadania oferowane przez CKE
https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/materialy-dodatkowe/zestawy-zadan-powtorkowych/
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