
KLASA 8 

 

Prawie wszystko wiemy, więc tylko zaznaczę zmiany: lektury obowiązkowe 

kończą się w lutym. Kolejna lektura jest dopiero w maju. Dlaczego? Pomiędzy 

lutym a majem będziemy robili powtórki (wróci Zemsta, Pan Tadeusz – wszystkie 

lektury podstawowe, które trzeba znać na egzamin!). Terminy naszych 

sprawdzianów w lektur to najczęściej pierwszy tydzień kolejnego miesiąca. 

Książka jest potrzebna przez pierwszy tydzień – począwszy od sprawdzianu z 

lektury (kiedy jest obowiązkowa). Można korzystać z lektury w wersji 

elektronicznej (czytnik – ale nie telefon!!!). 

Polecam szczególnie książki z domowej biblioteki, tym bardziej że większość z 

nich to klasyka, którą czytali domownicy. Odradzam natomiast (w miarę 

możliwości) książki z tzw. opracowaniem szkolnym (wydane są brzydko, tanio i 

psują przyjemność spotkania z książką bez opracowania, streszczenia itp.). 

Mówiąc „w miarę możliwości” mam na myśli to, że jeśli taka książka jest jedyną 

dostępną, np. w bibliotece, nie widzę potrzeby, aby uganiać się za innym 

wydaniem… 

 

Lektura uzupełniająca, której listę znajdziecie niżej to moje propozycje na 

wakacje do poczytania lub inspiracje dla prac dodatkowych w ciągu roku…  

(Dwie lektury są obowiązkowe – zaliczenie np. w czasie konsultacji).  

Niektóre z nich to moje propozycje, niektóre to zalecenia Ministerstwa – to może 

być ciekawa zagadka: zgadnij, które z tych książek są polecana przez władze 

oświatowe (to może być ciekawy temat pracy dodatkowej…) 

 

  



LEKTURA OBOWIĄZKOWA 

 

wrzesień (zaczynamy 6 IX) 

Georg Orwell Folwark zwierzęcy 

 

październik 

Antoine de Saint-Exupéry Mały Książe  

 

listopad 

Juliusz Słowacki Balladyna 

 

grudzień 

Stefan Żeromski Syzyfowe prace 

 

styczeń  

Aleksander Kamiński Kamienie na szaniec 

 

luty 

Henryk Sienkiewicz Latarnik 

 

maj 

Daniel Defoe Robinson Cruzoe 

 

  



Uzupełniająca 

Jules Verne Z Ziemi na Księżyc 

Stanisław Lem Opowieści o pilocie Pirxie 

Herbert George Wells Wehikuł czasu 

Mary Shelley Frankenstein 

Swift Podróże Lemuela Guliwera 

Stefan Żeromski Siłaczka 

Henryk Sienkiewicz Latarnik 

Melchior Wańkowicz Ziele na kraterze 

Helena Keller Widzieć przez trzy dni  

Nancy H. Kleinbaum Stowarzyszenie Umarłych Poetów  

Beata Obertyńska Z domu niewoli (fragmenty)  

Henryk Sienkiewicz Krzyżacy 

Bogdan Bartnikowski Dzieciństwo w pasiakach  

Miron Białoszewski Pamiętnik z powstania warszawskiego (fragmenty)  

Suzanne Collins Igrzyska śmierci  

Arkady Fiedler Dywizjon 303  

Jan Paweł II Pamięć i tożsamość (fragmenty)  

Karolina Lanckorońska Wspomnienia wojenne 22 IX 1939 – 5 IV 1945 

(fragmenty)  

Nela Mała Reporterka Nela na kole podbiegunowym  

E.-E. Schmitt Oskar i pani Róża 

 


