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KOMENTARZ METODYCZNY 

do wiązki zadań „Nie zawsze tak samo, choć może o tym samym” 

 

Zestaw zadań „Nie zawsze tak samo, choć może o tym samym” opiera się na literackim 

motywie podróży. Wykorzystano w nim nie tylko lektury obowiązkowe, ale, ponieważ zestaw 

ma charakter ćwiczeniowy, to ważna w nim jest nie tylko znajomość lektur, ale również 

doskonalenie innych umiejętności: uzasadniania, argumentowania, odczytywania symboli, 

redagowania zaproszenia, itd. 

Wiązka składa się z 15 zadań, to nie mało, a więc, jeśli uczeń ma nad nią pracować 

samodzielnie, powinniśmy dać mu odpowiedni czas na jej rozwiązanie. Niech to będą nawet 

2-3 dni.   

Zadania można również wykorzystywać pojedynczo lub też grupując je według własnego 

pomysłu. Może to być również materiał do zdalnej lekcji. Wtedy niektóre zadania uczniowie 

wykonywać mogą pod kierunkiem nauczyciela, inne samodzielnie podczas zajęć, a jeszcze 

inne jako „pracę domową”.  

Zadania udostępniam w pliku z możliwością edytowania. Uczniowie będą więc mogli 

uzupełnić go swoimi rozwiązaniami, a Wy może dzielić zestaw, w zależności od potrzeb. 

Zadanie 1. Wykorzystuje element graficzny – plakat z ilustracjami dotyczącymi różnych lektur 

(nie wszystkie z nich  to lektury obowiązkowe, więc proszę sprawdzić, czy uczniowie je 

znają). Na podstawie plakatu uczniowie mają rozpoznać tytuły i autorów lektur, a także, 

ponieważ wszystkie łączy motyw podróży, napisać, kto i w jakim celu podróżował. Zadanie 

sprawdza odczytywanie symboli, rozpoznawanie elementów lektury na ilustracjach z nią 

związanych, a także znajomość treści utworu. 

Zadanie 2. również wykorzystuje plakat, ale tylko jeden z jego elementów, który nie wiąże 

się bezpośrednio z żadną konkretną lekturą – symbolizuje jedynie podróże. Uczniowie mają 

wskazać tytuły lektur (inne niż w zadaniu 1.) wykorzystujące motyw podróży. 

Zadanie 3. opiera się na znajomości związków frazeologicznych (jedna z ulubionych sfer 

autorów zadań egzaminacyjnych). Uczeń ma wyjaśnić znaczenie związków frazeologicznych 

związanych z podróżowaniem. Jeśli ich nie zna, ma szansę sprawdzić znaczenie w słowniku, 

a potem własnymi słowami napisać wyjaśnienie. 

Zadanie 4. łączy znajomość znaczenia związku „podróż w nieznane” z ilustracją. Uczeń ma 

ocenić, które z przedstawionych zdjęć najbardziej, jego zdaniem, pasuje do powiedzenia 



Nie zawsze tak samo, choć może o tym samym – zadania dla uczniów klasy VIII sprawdzające 
umiejętności opisane w podstawie programowej szkoły podstawowej;                                                                                                                
Opracowanie: Ilona Lewandowska 
 

„podróż w nieznane”. W zadaniu, tak naprawdę nie jest ważne, które zdjęcie uczeń wybierze. 

Liczy się trafność zastosowanej argumentacji. Jeśli zadanie wykorzystamy na zdalnej lekcji, 

może ono stanowić punkt wyjścia do dyskusji i zbierania oraz grupowania argumentów. 

Zadanie 5. Zbiera doświadczenia uczniowskie związane z zadaniami 1-4. Uczeń ma połączyć 

bohaterów z cytowanymi w zadaniu 3 związkami frazeologicznymi i uzasadnić swój wybór. 

W tym zadaniu również nie ma jednej poprawnej odpowiedzi. Tkwi ona w rzeczowości 

(odwołania do zdarzeń z lektury, przeżyć konkretnego bohatera) i pokazaniu związków 

lektury ze znaczeniem powiedzenia. Można więc powiedzieć, że „uzasadnienie ma moc” – 

podobnie jak w arkuszach egzaminacyjnych. 

W zadaniu 6. Wykorzystuje kolejne ulubione polecenie egzaminacyjne – pytanie o funkcję 

jakiego elementu. Uczeń ma wybrać jeden z utworów podróżnych i wyjaśnić, jaką funkcję 

w życiu bohatera pełni podróż. 

Zadanie 7. sprawdza trzy główne umiejętności – redagowanie zaproszenia, znajomość 

lektury wybranej przez ucznia oraz argumentowanie. Dopiero połączenie tych umiejętności 

da poprawne rozwiązanie. Takiego typu zadania często pojawiają się w arkuszach typu 

egzaminacyjnego. 

Zadanie 8. Wymaga od ucznia zestawienia dwóch lektur z kręgu motywu podróżnego 

(wybranych z plakatu) i dostrzeżenia, co je łączy, a co różnicuje. Tego typu zadania wymagają 

nie tylko znajomości lektur, ale również umiejętności porównywania, dostrzegania 

elementów wspólnych i tych, które są odmienne. Podobne polecenia uczniowie mogą 

znaleźć w arkuszu egzaminacyjnym, więc warto je stawiać uczniom. Poza tym porównywanie 

jest przydatną umiejętnością życiową. 

Zadanie 9. i 10. to nietrudne „przerywniki” pośród zadań większego kalibru. Sprawdzają 

wiedzę i umiejętności z zakresu semantyki, słowotwórstwa i fleksji. Nie przepadam za tego 

typu zadaniami, ale ponieważ pojawiają się na egzaminie, to i w mojej wiązce znalazło się dla 

nich miejsce. 

Zadanie 11. wykorzystuje fragment utworu podróżnego („Stepy akermańskie”) 

do sprawdzenia uczniowskiej wiedzy i umiejętności z zakresu poetyki. Uczeń ma najpierw 

rozpoznać podstawowe środki poetyckie (epitet, przenośnia, porównanie), a później określić 

jaką funkcję pełnią one w zacytowanym fragmencie. Zadanie nie wymaga od ucznia 

rozróżniania rodzajów przenośni (np. ożywienie, uosobienie), ale jeśli będziemy rozwiązywać 

je wspólnie z uczniami, warto o tym przypomnieć. 

Zadanie 12. opiera się na materiale ilustracyjnym, który nieco żartobliwie odpowiada 

na pytanie, jakie są ulubione podróże współczesnych nastolatków. Materiał graficzny łączy 

słowo i obraz – zadaniem ucznia jest połączenie przekazu werbalnego i niewerbalnego 

i sformułowanie własnymi słowami tezy, opierającej się na odczytaniu obu przekazów. Teza 
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może brzmieć, na przykład „współcześni nastolatkowie najchętniej podróżują po Internecie”. 

Formułowanie tezy to jedno z wymagań podstawy programowej, a więc może być 

sprawdzane podczas egzaminu. 

Zadanie 13. odwołuje się do tezy przedstawionej w materiale ilustracyjnym z zadania 12. 

Uczeń może polemizować z nią, przedstawiając odmienne stanowisko lub zgodzić się. 

W każdym przypadku musi podać stosowne argumenty. 

Zadanie 14. wykorzystuje materiał graficzny, by pomóc uczniowi zidentyfikować różne 

motywy literackie. Polecenie wymaga nie tylko oczytania znaczenia symboli i przez to 

dotarcie do nazw motywów, ale również przypisanie „rozszyfrowanym” nazwom utworów 

literackich, które wpisują się w odgadnięty motyw. Żeby dobrze rozwiązać zadanie, uczeń 

powinien wykorzystać swoją wiedzę na temat ogólnej  problematyki utworów, ale też losów 

bohaterów, czy przesłania ukrytego w utworach należących do liryki, bo i ten zasób 

uwzględniono w poleceniu. 

Wiązkę zadań zakończono Zadaniem 15. Tym razem uczeń ma samodzielnie określić motyw 

literacki, inny niż dotychczas pokazane w zadaniach, oraz wskazać utwory, które go 

wykorzystują. Jeśli będziemy rozwiązywać to zadanie wspólnie z uczniami, można podjąć 

dyskusję o tym, co zdecydowało o ich wyborze i motywu, i lektur. Spróbować sporządzić 

„bazę” motywów i dzieł, czy też urządzić konkurs, kto zgromadzi więcej tytułów do swojego 

lub wylosowanego motywu. 
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