
1 
 

Klasa  VI - 23.04.20r. 

 

Temat: Dosłowne  i  metaforyczne  odczytanie  wiersza  "Matematyk" 

 

1. Przeczytaj. 

Kochani, zapraszam  Was  dzisiaj  do  pracy  z  tekstem  poetyckim, dzięki  któremu  

będziemy  mogli  przypomnieć  sobie  co  to  znaczy  określić  coś  dosłownie  i  

metaforycznie. 

 

Zanim  przejdziemy  do  samego  tekstu, proponuję  Wam  zabawę, która  pomoże  nam  

rozbudzić  wyobraźnię. W  tym  celu  pokażę  Wam  kilka  obrazów  na  prezentacji, a  Wy  

spróbujcie  odgadnąć, co  one przedstawiają. Na  końcu  materiałów  podam  Wam  tytuły  

obrazów :) 

 

2. Obejrzyj  załącznik  z  prezentacją :) 

 

3. Ćwiczenia  wstępne :) 

Jeśli  już  uruchomiliście  swoją  wyobraźnię, to  mam  dla  Was  jeszcze  jeden  obraz, który  

wykorzystamy  do  pracy  z  tekstem  literackim. 

 

Przyjrzyjcie  się  mu  i  zapiszcie  w  zeszycie  z  jakimi  dziedzinami  nauki  się  Wam  

kojarzy  lub  z  jakimi  przedmiotami  w  szkole - nie  przesyłajcie  tego  do  mnie. 
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Autorem  obrazu jest  W. Kandinsky, a  jego  tytuł to  "Kompozycja  VIII" 

  

4.Teraz  przeczytaj  wiersz  M. Brykczyńskiego  pt. "Matematyk". 

Podczas  czytania  zastanów  się: 

- kim  jest  osoba  mówiąca  w  wierszu, 

- czym  się  zajmuje, o  jakich  zajęciach  mówi, 

- co  chciałaby  osiągnąć, 

- co  można  rozumieć  dosłownie, a  co  przenośnie 

 

Co  dzień  mnie  kusi, nie  wiem  czemu, 

matematyczny  świat  problemów: 

opisać  chcę. co  w  nim  się  skrywa, 

dowodzić, twierdzić, rozwiązywać. 

 

Tak  rozpoczyna  się  przygoda: 

tu  coś  odejmę, tam  znów  dodam, 

czasem  nad  sumą  się  zasępię, 

postępy  robiąc  w  szybkim  tempie. 

 

Podobno  niezły  mam  iloraz 

i  o  potędze  śnię  raz  po  raz, 

bez  trudu  umiem  też  na  palcach 

obliczyć  w  tańcu  obwód  walca. 

 

Gdy  tylko  na  to czas  pozwoli, 

problemy  mnożę  mimo  woli 

lub  dzieląc  każdy  włos  na  czworo, 

dowodzę  wciąż, że  jest  ich  sporo. 

 

Niezmiennie  włóczę  się  po  kątach, 

bo  taką  funkcję  mam, że  sprzątam: 

z  ułamków  czyszczę  zbiór  za  zbiorem 

i  marzę, żeby  stać  się  wzorem. 

 

5. Przypomnienie: 

Przenośnia = metafora, to  takie  połączenie  wyrazów, którego  celem  jest  zmiana  

znaczenia  przynajmniej  jednego  z  nich. Wyklucza  dosłowne  odczytywanie  znaczeń  i  

sensów. 
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Wyjaśnienie: w  wierszu  pojawia  się  zwrot: "dzielić  włos  na  czworo" - jest  on  

przykładem  przenośni  i  związkiem  frazeologicznym, oznacza  on - przesadnie  coś  

analizować. 

 

6. Zwróć  uwagę. 

Co  możemy  traktować  dosłownie? To, że  bohater  wiersza  jest  matematykiem, czyli  

osobą  lubiącą  matematykę  albo  takie  ma  wykształcenie. Uwielbia  dokonywać  działań  

matematycznych, liczyć, analizować. 

Ale  czy  tylko  o  to  chodzi...? 

Możemy  poszerzyć  myślenie  o  naszym  matematyku. Nadal  może  to  być  osoba  lubiąca  

naukę, ale  badania, analizy, których  dokonuje  mogą  dotyczyć  poznawania  świata, tego, 

co  jest  wokół  niego. 

 

7. Zapisz  notatkę. 

 Bohater  wiersza  nazwany  jest  matematykiem, pisze  o  sobie  w  pierwszej  osobie  

liczby  pojedynczej - nie  wiem, odejmę... Widać, że  jest  to  osoba, która  lubi  liczyć, 

analizować, badać, dokonywać  działań  matematycznych. Jeśli  jednak  popatrzymy  na  

tekst  uważniej, okazuje  się, że  te  wszystkie  obliczenia  niekoniecznie  dotyczą  liczb, ale  

tego, co  otacza  podmiot  liryczny - świata. W  takim  ujęciu  bohater  wiersza  to  ktoś  

ciekawy  świata, badający  go  i  poznający. 

 

8. Tytuły  obrazów  zamieszczonych  w  prezentacji, według  kolejności  slajdów. 

1) G. Arcimboldo "Bibliotekarz" 

2)      - II -   "Wiosna" 

3) - II -   "Lato" 

4) - II -    "Jesień" 

5) - II -   "Zima" 

6) S. Dali "Trwałość  pamięci" 

7) K. Malevitch  "Żniwa" 

8) T. Makowski  "Wiejskie  podwórko" 

 

 


