
Poniedziałek/wtorek-25,26.05.2020rok 

 

Temat:  To doprawdy niewiarygodne –piszemy sprawozdanie (powtarzamy przed egzaminem). 

 

1. Wykonaj zadania 1,2,3 str.154-156 (zeszyt ćwiczeń)i zadanie 5 str.158 (zeszyt ćwiczeń)                    

i prześlij je na mój adres mailowy do sprawdzenia. 

 

Środa -27.05.2020 rok 

 

Temat: Współczesny czytelnik stojący przed lustrem ciszy – „Biała magia” Krzysztofa Kamila 

Baczyskiego  

 

Wprowadzenie do lektury: 

Wiersz „Biała magia” jest sygnowany datą 4 stycznia 1942 r. Bohaterka liryczna utworu nosi cechy 

Barbary Drabczyńskiej, którą poeta poznał miesiąc wcześniej. Baczyński ożenił się z Barbarą w 

czerwcu 1942 r. Śluby młodych, nawet bardzo młodych ludzi były w okupowanej Polsce zjawiskiem 

dość częstym – wynikało to ze świadomości codziennego zagrożenia oraz marzeń o normalnym, 

szczęśliwym życiu. Barbara, obdarzona przez poetę uczuciem, była adresatką wielu jego wierszy, a 

także bohaterką piosenek pisanych dla młodych konspiratorów i żołnierzy. Małżonkowie dzielili los 

swojego pokolenia: studiowali na tajnych kompletach, brali udział w pracy konspiracyjnej. Oboje 

zginęli w powstaniu warszawskim, Barbara miesiąc później niż jej mąż. 

 

1. Przeczytaj informacje o Krzysztofie Kamilu Baczyńskim (podręcznik ,str. 234) i 

uzupełnij notatkę na temat poety. Wpisz brakujące informacje. 

 

Imiona i nazwisko:  

Pseudonim literacki: 

Wykształcenie:  

Udział w walce:  

Okoliczności śmierci:  

2. Krzysztof Kamil Baczyński należał do „pokolenia Kolumbów”. Wyjaśnij, co oznacza 

to określenie. 

3. Przeczytaj (dwukrotnie) wiersz K. K. Baczyńskiego pt.,,Biała magia”. 

4. Ustal kim jest osoba mówiąca w wierszu oraz kim jest bohaterka wiersza (gdzie się znajduje, co 

robi, jak wygląda?) 

 

Osoba 

mówiąca:…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

Bohaterka 

wiersza:…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………. 

 

Wniosek: Barbara jest opisywana za pomocą metafor łączących w sobie wrażenia wielu zmysłów 

jednocześnie, przez co staje się tajemnicza i odrealniona.   

 

Notatka:  
Synestezja – środek stylistyczny polegający na przypisywaniu jakiemuś zmysłowi wrażeń odbieranych 

innym zmysłem (np. srebrne kropelki głosu, lawina gwarna, muzyka białych iskier). 

5. Wypisz z wiersza metafory, porównania, epitety. 



 

6. Wyjaśnij pojęcia: 

 

magia –  

 

biała magia –   

 

7. Dokończ zdanie „Biała magia” jest według mnie......... 

8. Napisz notatkę o budowie wiersza. 

Zadania 4,5,8 prześlij na mojego maila do sprawdzenia. 

 

Czwartek, piątek – 28,29.05.2020 rok 

Temat: "Oskar i pani Róża" E. E. Schmitta źródłem mądrości życiowych. 

 

Skopiuj poniższy link i wklej w wyszukiwarkę. Tam ukaże się temat „ Trudne rozmowy”. Przeczytaj 

fragment utworu E.E. Schmitta ,,Oskar i pani Róża” (pierwszy tekst) i odpowiedz na pytania. W 

zeszycie zapisz odpowiedzi do zadań: 1.2,1.3,1.4,1.5,1.8.1.11, 1.12,1.13,1.14,1.15. Prześlij je na mój 

adres do sprawdzenia. 

  

https://epodreczniki.pl/b/P11UAQPYE 

 

Miłej pracy. W razie kłopotów z ćwiczeniami proszę o kontakt mailowy lub telefoniczny. 

 

https://epodreczniki.pl/b/P11UAQPYE

