
POWTÓRKA Z LEKTUR 8 klasisty 

LEKTURY WYMAGANE NA EGZAMINIE 
ÓSMOKLASISTY 

1. Charles Dickens, Opowieść wigilijna 
2. Aleksander Fredro, Zemsta 
3. Jan Kochanowski, wybór fraszek i trenów (w tym tren VII i VIII) 
4. Aleksander Kamiński, Kamienie na szaniec 
5. Adam Mickiewicz, Reduta Ordona, Śmierć Pułkownika, Świtezianka, Dziady część 

II, Pan Tadeusz  
6. Antoine de Saint-Exupéry, Mały Książę 
7. Henryk Sienkiewicz, Quo vadis, Latarnik 
8. Juliusz Słowacki, Balladyna 
9. wybrane przez nauczyciela wiersze 

Potrzebujecie szybkiej powtórki z lektur przed egzaminem? Nic prostszego! 
Wystarczy jak wciśniecie klawisz Ctrl i klikniecie  w obrazek pod spodem, a będziecie 
mieli krótkie opracowania wszystkich lektur w jednym miejscu!  

 

Źródła : https://www.greg.pl/blog/egzaminy-matura/zmiany-w-egzaminach-2021.php 

Lidia Nykiel  : https://view.genial.ly/5ebeeb9e8e243b0d5a32f252/presentation-lektury-kl-viii-powtorka-przed-egzaminem  

 

https://www.greg.pl/blog/egzaminy-matura/zmiany-w-egzaminach-2021.php
https://view.genial.ly/5ebeeb9e8e243b0d5a32f252/presentation-lektury-kl-viii-powtorka-przed-egzaminem
https://view.genial.ly/5ebeeb9e8e243b0d5a32f252/presentation-lektury-kl-viii-powtorka-przed-egzaminem


 

MOTYWY LITERACKIE W LEKTURACH SZKOLNYCH 

  Szybkie powtórzenie przed egzaminem ósmoklasisty.  

 Co to jest motyw literacki? 
 
Motyw literacki - najmniejsza elementarna jednostka świata przedstawionego 
dzieła: zdarzenie, przedmiot, cecha, sytuacja, przeżycie.  
Łączy się według pewnych reguł w jednostki wyższego rzędu, takie jak postać 
literacka, wątek, temat, fabuła. 

Wszystkie motywy w utworze literackim układają się w pewien 

porządek, czasowy lub przyczynowy; decydują o wątkach i fabule 

utworu.  

Zaprzyjaźnijcie  się z motywami literackimi czyli  po co 
potrzebne są Motywy? 
  
Szukajcie  powiązań między lekturami, notujcie podobne motywy dotyczące poszczególnych utworów 
po to , aby łatwiej zapamiętać i łączyć podobne fakty ,wątki, zdarzenia oraz umieć je porównać  
i wyciągnąć wnioski. 
 
Przykład :  
Motyw miłości  występuje zarówno w „Panu Tadeuszu”, jak 
i w „Zemście” czy w „Kamieniach na szaniec”. 
Mimo pewnych podobieństw motyw miłości  został  jednak 
ujęty w każdej tej  lekturze  inaczej. 
 

Poniżej znajdziecie najczęściej pojawiające się motywy 
w lekturach szkolnych do egzaminu. 
 
 
Źródło : https://szkolnictwo.pl/szukaj,motyw_literacki 
https://zdaszpolski.pl/ 

https://szkolnictwo.pl/szukaj,motyw_literacki
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Chcecie dowiedzieć się jeszcze więcej na ten temat? 
Kliknijcie w obrazek poniżej iwciśnijcie klawisz Ctrl 

 
 
 

 

 

 

 

 

Źródła: Małgorzata Gałęziewska https://wakelet.com/wake/VwKzyRja0JlwiL0pRMRm4 

Motywy literackie by lazarekagnieszka on Genially 
 

Opracowanie całości materiałów Dorota Woźny Bibliotekarz SP 14 w Gliwicach. 
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