
Lekcja – j. polski kl. 8P (23.06., 24.06., 26.06) + UTS 

 

Temat : Wakacyjne łamigłówki, czyli trochę rozrywki na koniec. 

 

Drodzy Ósmoklasiści! 

Zbliża się koniec roku szkolnego i nadchodzą upragnione przez wszystkich wakacje. Niech 

będą to udane i przede wszystkim bezpieczne wakacje! 

Za Wami kolejny etap edukacyjny, przed Wami ostatni w tej szkole – szkoła branżowa, w 

której będziecie uczyć się zawodu. To już poważny krok w dorosłość, bowiem od właściwego wyboru 

będzie zależała Wasza przyszłość i dalsze życie. Niektórzy z Was już dużo wcześniej wiedzieli w jakim 

zawodzie będą się uczyć, inni mieli wątpliwości i wciąż myśleli nad właściwym wyborem. Mam 

nadzieję, że każdy z Was wybrał dobrze i nauka zawodu sprawi Wam dużo satysfakcji, a praca i 

nabyte umiejętności przyniosą wymierne efekty. Pamiętajcie jednak, że nie samym chlebem żyje 

człowiek. W życiu liczą się też inne wartości, dlatego zanim porwie Was na dobre proza codziennego 

życia, sięgnijcie od czasu do czasu po książkę, dobry film, obejrzyjcie wystawę, wybierzcie się do 

muzeum. Posługując się codziennie ojczystym językiem nie musicie używać wielkich słów, ale 

starajcie się mówić poprawnie. Nie strońcie od kultury i tego, co się z nią wiąże. Nie zamykajcie się na 

świat, bądźcie go ciekawi. To wszystko jest na wyciągnięcie ręki, wystarczy tylko chcieć. 

Życzę Wam, abyście dzięki dalszej nauce i pracy mogli spełniać swoje marzenia, a na swej 

drodze spotykali życzliwych, dobrych ludzi. 

 

 

 

 

 

A teraz tak, jak zapowiedziałam w temacie – trochę rozrywki na koniec:  



 

 



 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

Dodatkowo, ostatni już raz, wykonaj ćwiczenie z UTS 

Czy potrafisz uzasadnić pisownię tych wyrazów: 



np. schronisko – reguła: po „s” zawsze piszemy „ch 

      motorówka – wymienia się: łódź motorowa 

morze – wymienia się: …………………………………………………………….. 

podróż – wymienia się: ……………………………………………………………. 

brzeg – reguła: ………………………………………………………………………… 

łódka – wymienia się: ……………………………………………………………… 

przewodnik – reguła: ………………………………………………………………. 

dworzec kolejowy – wymienia się: …………………………………………… 

bacówka – reguła: …………………………………………………………………… 

ekwipunek – reguła: ………………………………………………………………… 

wybrzeże – wymienia się: ………………………………………………………… 

wybrzeże – reguła: ………………………………………………………………….. 

uzdrowisko – reguła: ……………………………………………………………….. 

marynarz – reguła: ………………………………………………………………….. 

marynarz – wymienia się: ………………………………………………………… 

 

        

 

 


