
  

Język polski – kontakt do nauczyciela iwkasek@o2.pl lub Messenger 

 

Poniedziałek –  25 maja 2020 r.  

Temat: Tryby czasownika – usystematyzowanie wiadomości.  

Wracamy do treści dotyczących czasownika a konkretnie trybów czasownika, przypomnijcie 

sobie poprzedni temat, przeczytajcie notatkę, jeśli potrzebujecie raz jeszcze możecie wejść na 

prezentację o trybach i czasowniku ogólnie   

https://www.youtube.com/watch?v=o3hbXEgckKU 

Dla przypomnienia i utrwalenia wiadomości wykonajcie ćwiczenia w zeszycie ćwiczeń 

 s. 147 – 149.  

Wykonane zadania prześlą wskazane osoby.  

 

Wtorek – 26 maja 2020 r.  

Temat : Poszliby na grzyby gdyby…” – pisownia cząstki – by z czasownikami.  

Zapoznajcie się  z wierszykiem i tematem na stronie 211 w podręczniku. To prosta zasada 

ortograficzna, którą już niejednokrotnie omawialiśmy. Zapiszcie pod tematem ramkę 

zapamiętaj s. 212.  

Wykonajcie zgodnie z tymi zasadami ćwiczenia w zeszycie ćw. s. 180 – 182.  

Wykonane zadania prześlą wskazane osoby.  

 

Środa  -  Czwartek 27 i 28 maja 2020 r.  

Temat : Radość poety.  

Przeczytajcie wiersz Szymborskiej s. 213. Zastanówcie się : Kto to jest poeta? Jakimi cechami, 
według was, się odznacza? Jak wyobrażacie sobie poetę i jego najbliższe otoczenie? Co może 
pisarz? Jakie są jego możliwości? Co może sprawiać poecie radość, a co – trudność? Jakich 
poetów polskich potraficie wymienić? Czy kiedykolwiek sami próbowaliście napisać wiersz? 
Co was do tego skłoniło? 

 

1.Analiza wiersza – określanie nadawcy i odbiorcy tekstu poetyckiego, określanie tematyki 
wiersza, opisywanie głównego obrazu poetyckiego, nastroju utworu, interpretowanie tytułu 
wiersza. 

( przepisz do zeszytu lub wklej notatkę)  

Poeta, może to być sama Wisława Szymborska; odbiorca: czytelnik; temat wiersza: refleksja 

poetki nad własną twórczością; poetka kreuje własny świat, ma nad nim władzę i z tego 

powodu odczuwa radość; główny obraz poetycki dotyczy polowania na sarnę, która w 

rzeczywistym świecie najprawdopodobniej zostałaby upolowana, a w świecie kreowanym 

przez twórcę kulę wycelowaną w kierunku zwierzęcia można powstrzymać; nastrój wiersza: 

mailto:iwkasek@o2.pl
https://www.youtube.com/watch?v=o3hbXEgckKU


  

refleksyjny, poważny, choć nosi on tytuł Radość pisania; radość odnosi się do tego, że poeta 

może stwarzać świat inny (lepszy?) od tego, w którym żyje, ma wpływ na przebieg zdarzeń, 

sprawuje nad nim władzę.  
 

 

2. Wykonaj kartę pracy: 

KARTA PRACY  
 

ZADANIE 1. Na podstawie cytatów z wiersza uzupełnij tabelę. 
 

 

Cytaty z wiersza, w których ujawnia się ja liryczne Jakie są możliwości poety? 

(sarna) spod moich palców uchem strzyże 

okamgnienie trwać będzie tak długo jak zechcę  

jeśli każę, nic się tu nie stanie  

bez mojej woli nawet liść nie spadnie 

Jest więc świat nad którym los sprawuję niezależny? 

Czas, który wiążę łańcuchami znaków? 

Istnienie na mój rozkaz nieustanne? 

 

 

ZADANIE 2. Przeczytaj uważnie wiersz Wisławy Szymborskiej pt. Radość pisania. Następnie rozwiąż 
poniższy test. 

 

1. Wskaż właściwą odpowiedź. 
 

Osobą mówiącą w wierszu jest 
 

a) myśliwy.  

b) poetka Wisława Szymborska.  

c) sarna.  

d) żadna odpowiedź nie jest prawdziwa. 

 

2. Oceń prawdziwość poniższych informacji. Zaznacz P, jeśli informacja jest prawdziwa, lub F, jeżeli jest 
fałszywa 

a. Osoba mówiąca w wierszu W. Szymborskiej pt. Radość pisania ma wpływ na świat, 
który stwarza……………… 

b. Właściwym tematem wiersza jest polowanie na sarnę………………. 
c. Wiersz składa się z sześciu zwrotek…………….. 
d. W utworze poetka zastosowała rymy parzyste……………… 
e. W wierszu możemy odnaleźć pytania retoryczne……………. 



  

3. Utwór Wisławy Szymborskiej pt. Radość pisania  

a) zaliczymy do liryki.  

b) zaliczymy do epiki.  

c) zaliczymy do dramatu.  

d) nie należy do żadnego z wyżej wymienionych rodzajów literackich. 

 

4. Dopasuj nazwy środków poetyckich do podanych przykładów. 
 

A. epitet 1. odbije jak kalka 
  

B. onomatopeja 2. kopytko, pyszczek 
  

C. porównanie 3. czają się do skoku litery 
  

D. zdrobnienie 4. ręka śmiertelna 
  

E. metafora 5. szeleści po papierze 
  

F. ożywienie 6. jest w kropli atramentu spory zapas myśliwych 
  

 

5. Przed tobą grzbiety wielotomowej encyklopedii. W którym tomie odnajdziesz informacje na 

temat życia i twórczości Wisławy Szymborskiej? 
 

Tom I  Tom II  Tom III  Tom IV  Tom V 

A–E  F–J  K–M  N–T  U–Ż 

         

 

Informacje na temat życia i twórczości Wisławy Szymborskiej znajdują się w tomie 
........................................................... . 

 

6. Dopisz imiona wymienionych poetów i pisarzy. Obwiedź pętlą nazwisko twórcy, który nie 

otrzymał Literackiej Nagrody Nobla. Następnie ułóż nazwiska w porządku alfabetycznym. 

................................................................ SZYMBORSKA 

 

................................................................ TUWIM 

 

................................................................ REYMONT 



  

 

................................................................ SIENKIEWICZ 

 

................................................................ MIŁOSZ 

 

7. Przeczytaj poniższą informację, ciekawostkę. Następnie wybierz właściwą odpowiedź. 
 

Mówi się, że poeta, by pisać, musi mieć właściwe natchnienie, zwane też weną. Pisaniu wierszy sprzyja też 
obecność muzy. 

 

Bywało tak, że muzą poety była ukochana kobieta (tak jak Maryla Wereszczakówna dla Adama Mickiewicza w 
młodości). 

 

W mitologii greckiej muza to każda z bogiń sztuki i nauki, np. muzą poezji miłosnej była 
Erato. 

Wyjaśnienia pojęć muza, wena szukałbyś w 
 

a) słowniku synonimów.  

b) słowniku poprawnej polszczyzny.  

c) słowniku języka polskiego.  

d) słowniku ortograficznym. 
 

 

8. Wyobraź sobie, że przeprowadzasz wywiad ze znanym poetą polskim. Jakie 

pytania na temat jego pracy mógłbyś mu zadać? Zapisz poprawnie dziesięć pytań do 

wywiadu. Pamiętaj o myślnikach i formach grzecznościowych. 

 

Opracowaną kartę pracy wszyscy przesyłają  do oceny – do czwartku.  

 

Piątek – 29 maja 2020 r.  

Temat: O pisaniu poezji z przymrużeniem oka.  

 

 

Określamy podmiot liryczny w podanych wierszach….notatkę wklejcie lub przepiszcie do 

zeszytu  i zapoznajcie się z nią!  

 

 

 

 

 



  

1. Podmiot liryczny.  

Bo mię matka moja miła… Mironczarnia *** [Weź numer gazety] 
   

– poeta – ktoś, kto opisuje poetę Mi- – ktoś, kto udziela rad oso- 
– pisze ironicznie i lekcewa- rona (męczy się człowiek Mi- bie chcącej napisać wiersz 
żąco o oczekiwaniach wo- ron męczy, Mironczarnia) – podmiot liryczny uważa, że w po- 
bec siebie jako poety – pisze o trudnościach w pro- wstawaniu poezji trzeba zrezygno- 
– ma dystans do siebie i swojej cesie twórczym (Mironczarnia wać ze świadomego łączenia słów 

poezji (to wszystko są nonsensa) jak męczarnia, słów niepotraf) i zdać się na przypadek [można 

– pisany w 1. osobie – ocenia nieudolność działań poety, wspomnieć o nurcie dada] 

– traktuje swoją twórczość mało uważa, że nie umie oddać słowa- – oparcie na absurdzie, zaba- 

poważnie (moje wierszyki) mi swoich przemyśleń i emocji wie, kolażu, przypadkowości 

– żartobliwie krytykuje swoje – używa nieistniejących wcześniej – pisany w 2. osobie – 

nowe wiersze (język się wa- w języku słów, stworzył je na zwrot do adresata 

łęsa, bawi zęby trzonowe) potrzeby wiersza (niepotraf, co-  

– odchodzi od patosu i powagi zrobień, yeń), słowa rozbite na  

(słowik) na rzecz żartu i zabawy cząstki, eksperymenty na języku  

(kos) – oba ptaki są uznawa- – pisany w 3. osobie – wprowa-  

ne za świetnych śpiewaków dza dystans i obiektywizm  

   

2. Wyszukiwanie obrazów poetyckich.  

[kontrastowo zestawione obrazy: słowika (skojarzenie z nazwiskiem poety) i kosa; 

wałęsający się język w ustach, bawiący zęby; Mironczarnia – miejsce, gdzie się męczy 

poeta;  miejsce powstania wiersza z gazetą, nożyczkami, workiem do wkładania i 

wyjmowania wyciętych słów, papier i pióro do zapisania] 

 

3. Zapisz w zeszycie autora i tytuł twojego ulubionego wiersza , odpowiedz na 

pytanie dlaczego  lubisz ten wiersz ?  

( zadanie 3 przesyłają wszyscy)  

 

Uwaga, utrwalcie wiadomości z całego działu,  w przyszłym tygodniu zadania kontrolne do 

wykonania w ciągu jednego dnia! Owocnej pracy!  

 

 

 


