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Klasa VII - 12.05.20r. 

 

Temat1: Szukamy  homonimów  w  wierszu  S. Barańczaka  "Gruzja" 

 

Temat2: Reklama  jako  komunikat  językowy. 

 

Temat1. 

1. Przeczytaj. 

Moi  drodzy, na  pierwszej  lekcji  porozmawiamy  na  temat  homonimów, 

dowiemy  się  czym  są, jaką  mogą  pełnić  funkcję. Nie  jest  to  zagadnienie  

trudne  i  może  pojawić  się  na  egzaminie. 

 

2. Przeczytajcie  teraz  wiersz  Stanisława  Barańczaka. Czytając  go  

zwróćcie  uwagę  na  zakończenia  poszczególnych  wersów ( linijek  wiersza )  

i  zastanówcie  się  na  czym  polega  podobieństwo  pomiędzy  wyrazami  

kończącymi  wersy. Dla  ułatwienia - podkreśliłam  wyrazy, na  które  

chciałabym, żebyście  zwrócili  uwagę :) 

 

S. Barańczak  "Gruzja" 

Kiedy  słyszę  słowo  "Gruzja", 

Okiem  duszy  widzę  gruz  ja. 

Jeży  mi  się  wąs  i  pejs  aż, 

Gdy  przedstawiam  sobie  pejzaż, 

Który  jakże  kaukaski, 

Z  definicji  nie  jest  płaski. 

Kaukaz, skał  kaskada, składa 

Się  z  gór, z  których  wciąż  coś  spada. 

To  nam  gwizdnie  lawin  z  gór  wizg, 

To  znów  rumor  urwań  urwisk. 

Gdy  z  urwiska  głaz  odpryska, 

Skutkiem - skalne  rumowiska. 

Stawiać  zaś  na  teren  stromy 

Domy - efekt  znów  wiadomy: 

Z  gustem  się  gruzińskim  gryzie 

Coś  w  rodzaju  wieży  w  Pizie. 

Trwać  nie  mogąc  w  tym  przechyle, 

Dom  przewraca  się, i  tyle. 
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W  sumie  widok  jest  fatalny: 

Gruz  ceglany  plus  gruz  skalny. 

Gruzin, gór  porywcze  dziecię, 

Łamie  trójnóg  geodecie, 

Przy  okazji  zaś  i  goleń, 

Wznosząc  okrzyk  od  pokoleń 

Powtarzany  w  dumnej  Gruzji 

"I  co  teraz - pies  ten  gruz  zji?!..." 

- Takich  przeżyć  każdy  Gruzin 

W  życiu  ma  co  najmniej  tuzin. 

 

3. Przeczytaj. 

 Na  pierwszy  rzut  oka  wiersz  na  pewno  wyda  się  Wam  dziwny  i  

wcale  nie  będę  się  Wam  dziwić, jeśli  tak  go  odbierzecie :) Po  co  więc  

autor  stworzył  taki  tekst? Raczej  nie  niesie  on  żadnego  przesłania, refleksji, 

nie  mówi  o  jakiś  głębokich  przeżyciach  podmiotu  lirycznego.  

 Mamy  natomiast  wrażenie, że  autor  bawi  się  tutaj  słowami. Na  

pewno  zwróciliście  uwagę  na  podkreślone  wyrazy  i  inne  zabawy  

językowe, typu: "Kaukaz, skał  kaskada, składa". Tekst  jest  właśnie  efektem  

zabawy  językiem  przez  autora, nagromadzeniem  dziwnych  zestawów  

wyrazów. Wśród   nich  właśnie  znajdują  się  homonimy, które  są  naszym  

głównym  celem  tej  lekcji. Są  nimi  podkreślone  wyrazy. Czy  wiecie  już  na  

czym  polega  ich  podobieństwo? 

 

4. Zapisz  w  zeszycie. 

Homonimy - wyrazy, które  mają  takie  samo  brzmienie, ale  inne  znaczenia, a  

niekiedy  również  pisownię, np. 

pokój - stan, w  którym  nie  ma  wojny  albo  pomieszczenie  w  domu, 

zamek - budowla, suwak  przy  ubraniu, 

lud - ludzie, lód - zamarznięta  woda, 

morze - woda, może ( ewentualnie ) 

piła - narzędzie  stolarskie  albo  3. osoba, liczby  pojedynczej, rodzaju  

żeńskiego  czasownika  pić. 

 

5. Poćwiczmy  wspólnie - zapisz w  zeszycie, nie  przepisuj  poleceń. 
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Poniżej  podano  wyrazy  będące  homonimami. Do  każdego  z  nich  dopisz  

przynajmniej  dwa  znaczenia. 

 

blok -  budynek, rysunkowy  lub  techniczny, 

żyła - naczynie  krwionośne, forma  czasu  przeszłego  czasownika  żyć, 

pycha - wyniosłość, zarozumiałość; okrzyk  na  widok  czegoś  smacznego, 

marka - znak, logo; dawna  jednostka  monetarna  Niemiec, 

takt - kulturalne  zachowanie  się, jednostka  podziału  metrycznego  w  muzyce. 

 

Poćwicz  sam. Do  podanych  homonimów  dopisz  po  dwa  znaczenia. 

Zapisz  w  zeszycie, nie  przesyłaj  do  mnie. 

korek 

golf 

mysz 

wieża 

talia 

spodek 

 

Temat2: Reklama  jako  komunikat  językowy. 

 

1. Przeczytaj. 

Zagadnienia  dotyczące  reklamy  także  pojawiają  się  na  egzaminie, 

najczęściej  dotyczą  one  języka, środków  jakimi  się  ona  posługuje.  

 

2. Obejrzyj  dziesięciominutowy  filmik  na  temat  reklamy - dowiesz  się  z  

niego  jakie  są  rodzaje  reklam, jakimi  środkami  i  technikami  się  posługują  

i  innych  ciekawych  rzeczy. 

 

https://epodreczniki.pl/a/film/D14ACNdC9 

 

3. Wykonaj  ćwiczenia  interaktywne ( nie  musisz  ich  kopiować do  zeszytu  

ani  mi  ich  przesyłać ) 

 

https://epodreczniki.pl/a/interaktywne-cwiczenia-multimedialne/D193ztI2R 

 

4. Zapisz  do  zeszytu: 

1. Wyróżniamy reklamę: komercyjną, społeczną i polityczną. 

2. Reklama komercyjna zachęca do zakupu produktu lub skorzystania z usługi. 

https://epodreczniki.pl/a/film/D14ACNdC9
https://epodreczniki.pl/a/interaktywne-cwiczenia-multimedialne/D193ztI2R
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3. Reklama społeczna przekonuje do pewnej idei i zachęca do zmiany 

światopoglądu. 

4. Reklama polityczna przekonuje do poparcia partii lub polityka. 

5. Rodzaje reklamy: prasowa, radiowa, telewizyjna, internetowa. 

6. Techniki perswazyjne stosowane w reklamie to m.in.: bezpośrednie zwroty do 

odbiorcy, słownictwo nakłaniające, przymiotniki i przysłówki wartościujące, 

oddziaływanie na emocje odbiorcy, posługiwanie się niedopowiedzeniami, 

przedstawianie korzyści, porównywanie efektów działania produktów, grafika, 

występowanie  w  reklamie  słynnych  osób. 

7. Reklama   nie powinna budzić strachu, obrażać i nawoływać do negatywnych 

zachowań, wykorzystywać zwierząt w sposób niehumanitarny.  


