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Klasa VIII - 01.06.30r. 

 

Temat1: Artysta  jako  kreator  w  wierszu  W. Szymborskiej  "Radość  pisania". 

 

Temat2: Ważne  składniki  utworu - powtórzenie  przed  egzaminem. 

 

1. Przeczytaj. 

 Moi  drodzy  wielkimi  krokami  zbliża  się  nie  tylko  egzamin, ale  też  wystawianie  

ocen  końcowych - termin  będzie  prawdopodobnie  około  10 - 12 czerwca. 

Co  wezmę  pod  uwagę  przy  wystawianiu  ocen: 

- oceny  z  całego  roku - ponieważ  jest  to  ocena  końcoworoczna - obejmująca  cały  rok  

szkolny, 

- jakość  Waszej  pracy  w  trakcie  nauczania  zdalnego, 

- jeśli  ktoś  z  Was  chce  wiedzieć, jaką  ma  średnią  ocen  i  co  mu  wychodzi  w  tej  

chwili - może  do  mnie  napisać  i  udzielę  takiej  informacji. 

 

2. Zadanie  domowe  - na  następny  poniedziałek (8  czerwca ) 

 

Miłość  czasem  przynosi  szczęście, a  czasem  cierpienie  i  rozczarowanie. Napisz  

rozprawkę, w  której  rozważysz, jak  miłość  wpłynęła  na  postępowanie  wybranych  

przez  Ciebie  bohaterów  literackich. Odwołaj  się  do  wybranej  lektury  

obowiązkowej  i  do  innego  tekstu  literackiego ( też  może  być  lekturą               

obowiązkową ). Twoja  praca  powinna  liczyć  co  najmniej  200  słów. 

 

2. Temat1: Przeczytaj. 

 Rozpoczynamy  dział  w  podręczniku  związany  ze  sztuką - próbą  jej  

zdefiniowania, określenia  jej  roli  i  roli  artysty. Jest  to  pojęcie  bardzo  szerokie - bo  

sztuką  może  być  malarstwo, muzyka, literatura, taniec, sport - tak  naprawdę  wszystko. 

Dziś skupimy  się  na  "mocy"  artysty, jego  wpływie  na  kreowany  przez  niego  świat  

literacki. 

 

Przeczytaj  wiersz  W. Szymborskiej  "Radość  pisania" - str. 279 

Czytając  zastanów  się  nad: 

- jaką  sytuację  opisuje  tekst, 

- skąd  wzięła  się  sarna, las  i  myśliwi, 

- jaką  moc  ma  twórca, 

- jak  rozumieć  zwrot "Możność  utrwalania", "Zemsta  ręki  śmiertelnej" 

 

3. Zapisz  w  zeszycie. 

 Wiersz, jak wskazuje  tytuł, porusza  problem  poety  i  procesu  twórczego. 
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 Pojawia  się  opis  stworzonego  przez  podmiot  liryczny  świata - który  powstaje  na  

kartce  papieru. Sarna, biegnie  spokojnie  przez  las. Jednak  ten  świat  w  jednym  

momencie  może  zostać  zburzony - mogą  się  pojawić  myśliwi, którzy  upolują  sarnę. To, 

czy  się  zjawią, zależy  wyłącznie  od  poetki. To  ona  panuje  nad  literackim  światem, 

rządzi  w  nim. W  realnym  życiu  nie  ma  wpływu  na  wiele  rzeczy: przemijanie  czasu, 

śmierć, starość. Natomiast  w  kreowanym  przez  nią  świecie, wszystko  jest  możliwe - jest  

niczym  bóg.  

 Dla  poetki  myśl, że  ma  na  swój  użytek  świat, nad  którym  w  pełni  panuje, jest  

źródłem  radości, ale  też  satysfakcji  z  zemsty  na  losie, który  próbuje  pokonać  

śmiertelnych. Dzięki  tworzeniu  ma  możliwość  utrwalania  własnych  myśli, a  jej  utwory  

czytane  przez  inne  pokolenia  sprawią, że  będzie  wciąż  "żywa" - pamiętana. 

 

4. Przeczytaj. 

Zwróćcie  uwagę, na  bogactwo  środków  poetyckich  w  tym  wierszu - będzie  to  też  

okazja  do  krótkiej  powtórki  do  egzaminu. 

epitety - tworzą  obrazowość  utworu  - napisana  sarna, biała  kartka, po  stromym  piórze, 

metafory - poruszają  wyobraźnię  czytelnika - cisza - ten  wyraz  też  szeleści  po  papierze  

i  rozgarnia  spowodowane  słowem  "las"  gałęzie, 

animizacja - nad  białą  kartką  czają  się  do  skoku  litery, personifikacja - zdania  

osaczające - działają  podobnie  jak  metafory  w  tym  tekście, 

porównanie - urozmaicony  język -  pyszczek  odbije  jak  kalka, 

pytania  retoryczne  na  początku  i  końcu  tekstu - pobudzają  do  zastanowienia, refleksji 

 

Animizacja  i  personifikacja  to  rodzaje  metafory: 

Animizacja  to  nadanie  rzeczom  martwym  cech  istot  żywych. 

Personifikacja = uosobienie - nadanie  cech  typowo  ludzkich. 

 

 

Temat2: Ważne  składniki  utworu - powtórzenie  przed  egzaminem. 

 

1. Przeczytaj. 

 Chciałabym, żebyśmy  zwrócili  uwagę  na  pewne  elementy, z  których  może  być  

zbudowany  utwór   literacki  i  ich  funkcję  w  tekście. Przeczytajcie  poniższe  informacje  

i  spróbujcie  rozwiązać  test, na  który  odpowiedzi  podam  Wam  jutro :) 

 

Budowa  utworu: 

- liryka - wersy, strofy 

- epika - rozdział, akapit 

- dramat - akt, scena, dialog, monolog 
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Rozwój  akcji: ekspozycja ( wprowadzenie  w  sytuację  i  przedstawienie  postaci ) 

zawiązanie  akcji rozwinięcie  akcji punkt  kulminacyjny rozwiązanie  akcji 

 

Puenta: wyraziste, często  nieoczekiwane  podsumowanie  tekstu. 

 

Rola  tytułu: 

- identyfikuje  tekst, 

- służy  zaciekawieniu  czytelnika, 

- zawiera  informacje  dotyczące  treści  utworu, np. "Zemsta", 

- bohaterów, np. "Pan  Tadeusz", 

- czasu  lub  miejsca  akcji, np. "Nad  Niemnem", 

- adresata, np. "List  do  ludożerców", 

- zastosowanego  przez  autora  gatunku, np. "Pamiętnik  z  powstania  warszawskiego", 

- sposobu  rozumienia  dzieła, np. "Kamienie  na  szaniec" 

 

Typy  tytułów: 

- informujący, np. "Ekran - symbol  naszych  czasów", 

- apelujący, np. "Powstrzymać  inwazję  ekranów", 

- aluzyjny, np. "Nowy  wspaniały  świat", 

- metaforyczny, np. "Szklane  oko  świata" 

 

Motto - cytat  z  innego  utworu  umieszczony  przed  rozpoczęciem  całego  dzieła, odsyła  

do  określonej  tematyki, idei, ujawnia  zamiar  autora, stanowi  wskazówkę  dla  czytelnika 

 

Poćwicz 

1. Uporządkuj  części  przywołanego  miniopowiadania  w  odpowiedniej  kolejności. 

Wpisz  w  każdą  lukę  literę ( A - D )  przyporządkowaną  właściwemu  fragmentowi. 

 

Fragment  A 

Muzyka  rozwijała  się  wolno, potem  przyśpieszyła  jak  w  tradycyjnym  włoskim  

koncercie, w  końcu  orkiestra  jakby  chwyciła  unoszącą  się  w  powietrzu  energię  i  

muzycy  czuli, że  wpadają  we  właściwe  brzmienie, że  trafiają  w  ten  jeden  wymarzony  

ton. 

 

Fragment  B 

W  finałowym  fragmencie  kompozycji, gdy  altowioliści  rytmicznie  stukali  smyczkami  o  

struny, wiolonczelista  począł  energicznie  uderzać  butelką  o  pudło  wiolonczeli. 

Nieoczekiwany  trzask  złączył  się  z  dźwiękami  smyczków, fletów, obojów  i  bębna. 

Zaskoczeni  muzycy, nie  przerywając  gry, spojrzeli  na  wiolonczelistę, ale  w  miarę  
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kolejnych  uderzeń  twarze  się  im  rozjaśniały. Uśmiechnięci  spoglądali  na  szefa, który  

radośnie  kiwał  głową  znad  swoich  skrzypiec. To  było  to! 

 

Fragment  C 

Nadchodził  kluczowy  moment  suity, newralgiczne  miejsce, które  dotąd  na  żadnej  

próbie  nie  zabrzmiało  w  całej  pełni. Wiolonczelista  nie  grał  w  tej  partii, myślał  za  to  

gorączkowo,  jak  dodać  wykonaniu  energii, rytmu, emocji. Odruchowo  sięgnął  po  

plastikową  butelkę  wody  mineralnej  stojącą  obok  instrumentu. Biorąc  naczynie  w  dłoń, 

naraz  znieruchomiał  na  sekundę, po  czym  uśmiechnął  się  i ... już  wiedział! 

 

Fragment  D 

Próba  przedłużała  się. Muzycy  wciąż  nie  byli  zadowoleni  z  dynamiki  i  brzmienia, 

jakie  uzyskiwali  w  kluczowej  partii  suity  Telemanna. Szef  orkiestry - pierwszy  

skrzypek - wyraźnie  niepocieszony, zawyrokował: 

- OK, próbujemy  jeszcze  raz, ale  zagrajmy  to  ostrzej, w  ostatniej  części  altówki  mogą  

uderzać  smyczkami  o  struny. 

 

I. zawiązanie  akcji - fragment ................   II. rozwinięcie  akcji - fragment.............. 

III. punkt  kulminacyjny - fragment...............  IV. rozwiązanie  akcji - fragment........... 

 

2. Określ  funkcje  podanych  tytułów. Połącz  literę ( A - E) z  tytułem. 

I. "Pamiętnik  w  powstania  warszawskiego" 

II. "W  pustyni  i  w  puszczy" 

III. "Przygody  Odyseusza" 

IV. "Syzyfowe  prace" 

 

A. Określa  temat  utworu. 

B. Podaje  informację  o  bohaterze. 

C. Posuwa  sposób  interpretacji  utworu. 

D. Wskazuje  czas  lub miejsce  wydarzeń. 

E. Zawiera  informację  o  gatunku  literackim. 

 

Tekst  do  zadania  3 

J. Kochanowski  "Ku  muzom" 

 

Panny, które na wielkim Parnasie   mieszkacie, 

A ippokreńską rosą   włosy swe maczacie, 

Jeślim się wam zachował jako żyw statecznie, 

Ani mam wolej z wami rozłączyć się wiecznie; 

Jeśli królom nie zajźrzę pereł ani złota, 
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A milsza mi daleko niż pieniądze cnota; 

Jeśli nie chcę, żebyście komu pochlebiały 

Albo na mię u ludzi niewdzięcznych żebrały: 

Proszę, niech ze mną za raz me rymy nie giną, 

Ale kiedy ja umrę, ony niechaj słyną!  

 

3. a) Puentę  utworu  zawierają  słowa: 

A. " Jeślim się wam zachował jako żyw statecznie, 

Ani mam wolej z wami rozłączyć się wiecznie;" 

 

B. "Proszę, niech ze mną za raz me rymy nie giną, 

Ale kiedy ja umrę, ony niechaj słyną!" 

 

b) Jakie  znaczenie  ma  puenta  fraszki  "Ku  muzom"? Zaznacz  wszystkie  poprawne  

odpowiedzi. 

A. Stanowi  swoisty  testament  Jana  z  Czarnolasu. 

B. Zawiera  prośbę  o  natchnienie  skierowaną  do  muz. 

C. Ma  przekonać  czytelnika  o  wielkości  talentu  poety. 

D. Wyraża  nadzieję  poety  na  wieczną  pamięć  u  potomnych. 

 

4. Przywołanie  zdarzenie, które  miało  miejsce  w  przeszłości  bohatera  to 

A. Prolog  B. Epilog       C. Kulminacja     D. Retrospekcja 

 

5. Które  z  podanych  wydarzeń  jest  zawiązaniem  akcji  w  "Zemście"? 

A. Spotkanie  Klary  i  Wacława. 

B. Wyzwanie  Rejenta  na  pojedynek. 

C. Decyzja  Rejenta  o  ślubie  syna  z  Podstoliną. 

D. Decyzja  Cześnika  o  poślubieniu  Podstoliny. 

 

Tekst  do  zadań  6, 7 

Nie  masz  nic  tak  złego, żeby  się  na  dobre  nie  przydało. 

Bywa  z  węża  dryjakiew, złe  często  dobremu  okazyją  daje 

/ Andrzej  Maksymilian  Fredro / 

 

6. Sens  motta  "Zemsty"  najlepiej  wyraża  przysłowie. 

A. Pozory  często  mylą.   B. Gorzki  lek  najlepiej  leczy. 

C. Zgoda  buduje, niezgoda  rujnuje   D. Nie  ma  tego  złego, co  by  na  dobre  nie  wyszło 

 

7. Jaką  funkcję  pełni  motto  "Zemsty"? 

A. Ukazuje  subiektywną  opinię  autora. 

B. Wskazuje  na  związek  z  innym  utworem. 

C. Wyjaśnia  okoliczności  powstania  komedii. 

D. Pomaga  w  odczytaniu  zamierzonego  sensu  dzieła. 

 

8. Epilog  to 
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A. Finałowa  część  utworu  epickiego  lub  dramatycznego  przywołująca  późniejsze  losy  

postaci, już  po  zamknięciu  akcji. 

B. Utwór  prezentujący  dzieje  bohaterów  historycznych  rozgrywające  się  na  tle  

wydarzeń  o  wielkim  znaczeniu  dla  narodu. 

C. Zdarzenia  dodatkowe, luźno  powiązane  z  fabułą, niemające  zasadniczego  znaczenia  

dla  jej  przebiegu. 

D. Prezentacja  zdarzeń  składających  się  na  koleje  życiowe  postaci, powiązanych  ze  

sobą  w  układzie  przyczynowo - skutkowym. 

 

 

 

 

 

 


