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Klasa  VIII - 25.05.20r. 

 

Temat: Budowa  utworu, środki  stylistyczne - powtórzenie  przed  egzaminem. 

( temat  na  2  lekcje ) 

 

1.Przeczytaj. 

Kochani, dziś  kolejna  powtórka  przed  egzaminem  w  formie  testu  i  zadania  

domowego. Na  odpowiedzi  czekam  do  czwartku.  

Niezbędne  informacje  dotyczące  budowy  utworu  i  środków  stylistycznych  znajdziecie  

z  tyłu  podręcznika  w  materiałach  powtórkowych. 

 

Powodzenia :) 

 

Przeczytaj  tekst  i  wykonaj zadania. 

A. Mickiewicz  "Reduta  Ordona" 

 

Nam  strzelać  nie  kazano.- Wstąpiłem  na  działo 

I  spojrzałem  na  pole; dwieście  armat  grzmiało. 

Artyleryi  ruskiej  ciągną  się  szeregi, 

Prosto, długo, daleko, jako  morza  brzegi; 

I  widziałem  ich  wodza: przybiegł, mieczem  skinął 

I  jak  ptak  jedno  skrzydło  wojska  swego  zwinął; 

Wylewa  się  spod  skrzydła  ściśniona  piechota 

Długą  czarną  kolumną, jako  lawa  błota (...). 

 

Patrz, tam  granat  w  sam  środek  kolumny  się  nurza, 

Jak  w  fale  bryła  lawy, pułk  dymem  zachmurza; 

Pęka  śród  dymu  granat, szyk  pod  niebo  leci 

I  ogromna  łysina  śród  kolumny  świeci. 

Tam  kula, lecąc  z  dala  grozi, szumi, wyje, 

Ryczy, jak  byk  przed  bitwą, miota  się, grunt  ryje; - 

Już  dopadła; jak  boa  śród  kolumn  się  zwija, 

Pali  piersią, rwie  zębem, oddechem  zabija. 

 

1. Jaką  funkcję  pełnią  porównania  użyte  na  początku  utworu  Mickiewicza? (0-1) 

A. Zwracają  uwagę  na  liczebność  rosyjskiej  armii. 

B. Uwypuklają  lęk  towarzyszący  obrońcom  reduty. 

C. Podkreślają  sprawność  działania  rosyjskiej  artylerii. 

C. Uwidaczniają  waleczność  żołnierzy  biorących  udział  w  walce. 
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2. Dynamika  opisywanych  wydarzeń  została  podkreślona  w  utworze  dzięki  

nagromadzeniu (0-1) 

A. przysłówków     B. czasowników     C. rzeczowników     D. przymiotników 

 

Przeczytaj  tekst  i  wykonaj  zadania. 

A. Mickiewicz  "Stepy  akermańskie" 

 

Wpłynąłem na suchego przestwór oceanu, 

Wóz nurza się w zieloność i jak łódka brodzi, 

Śród fali łąk szumiących, śród kwiatów powodzi, 

Omijam koralowe ostrowy burzanu. 

Już mrok zapada, nigdzie drogi ni kurhanu; 

Patrzę w niebo, gwiazd szukam przewodniczek łodzi; 

Tam z dala błyszczy obłok? tam jutrzenka wschodzi? 

To błyszczy Dniestr, to weszła lampa Akermanu. 

Stójmy! — Jak cicho! — Słyszę ciągnące żurawie, 

Których by nie dościgły źrenice sokoła; 

Słyszę, kędy się motyl kołysa  na trawie, 

Kędy wąż śliską piersią dotyka się zioła. 

W takiej ciszy — tak ucho natężam ciekawie, 

Że słyszałbym głos z Litwy. — Jedźmy, nikt nie woła!  

*Ostrów - wyspa, kępa 

* Burzany - rodzaj  wielkich  ostów  kwitnących  na  czerwono. 

 

3. Oceń  Prawda / Fałsz  (0-1) 

a) Przenośnia  "Wypłynąłem  na  suchego  przestwór  oceanu"  wskazuje  na  podobieństwo  

jazdy  po  stepie  do  podróży  po  nieprzebytych  morskich  głębinach. 

 

b) Pytania  sformułowane  w  drugiej  strofie  wyrażają  zagubienie  podmiotu  lirycznego  w  

stepowej  przestrzeni  po  zapadnięciu  zmroku. 

 

4. Do  każdego  z  podanych  przykładów  z  utworu  dopisz  nazwę  środka  

stylistycznego             ( poetyckiego )  i  określ  funkcję, jaką  pełni  on  w  utworze. (0-2) 

 

a) "Wóz  nurza  się  w  zieloność  i  jak  łódka  brodzi" 

środek  stylistyczny: 

funkcja  w  tekście: 

 

b) "koralowe  ostrowy  burzanu" 

środek  poetycki: 

funkcja  w  tekście: 
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Przeczytaj  tekst  i  wykonaj  zadanie. 

J. Słowacki  "W  pamiętniku  Zofii  Bobrówny" 

 

Niechaj  mnie  Zośka  o  wiersze  nie  prosi, 

Bo  kiedy  Zośka  do  ojczyzny  wróci, 

To  każdy  kwiatek  powie  wiersze  Zosi, 

Każda  jej  gwiazdka  piosenkę  zanuci. 

 

5. Osobisty  stosunek  podmiotu  lirycznego  do  adresata  wiersza  został  wyrażony  

poprzez  użycie. (0-1) 

A. zgrubień  i  zdrobnień           B. powtórzeń  i  wykrzyknień 

C. animizacji  i  personifikacji  D. archaizmów  i  neologizmów 

 

Przeczytaj  tekst  i  wykonaj  zadanie. 

M. Jasnorzewska - Pawlikowska  "Fragment" 

 

Szybo, szybo  zielona  i  o  róże  wsparta! 

Pamiętasz, jak  to  w  zimie 

Kwiaty  szyb  na  srebrzystych  ślizgają  się  nartach? 

 

6. Oceń  Prawda / Fałsz (0-1) 

a) Apostrofa  " Szybo, szybo  zielona  i  o  róże  wsparta!"  podnosi  rangę  zwykłego  

przedmiotu. 

b) Metafora  "kwiaty  szyb"  wskazuje  na  promienie  słoneczne  odbijające  się  w  szybie. 

 

Przeczytaj  tekst  i  wykonaj  zadania. 

I. Krasicki  "Lew  i  zwierzęta" 

 

Gdy się wszystkie zwierzęta u lwa znajdowały, 

Był dyskurs: jaki przymiot  w zwierzu doskonały. 

Słoń roztropność zachwalał; żubr mienił  powagę; 

Wielbłądy wstrzemięźliwość, lamparty odwagę, 

Niedźwiedź moc znamienitą, koń ozdobną postać; 

Wilk staranie przemyślne, jak zdobyczy dostać, 

Sarna kształtną subtelność, jeleń piękne rogi, 

Ryś odzienie wytworne, zając rącze   nogi; 

Pies wierność, liszka umysł w fortele   obfity; 

Baran łagodność, osieł żywot pracowity. 

Rzekł lew, gdy się go wszyscy o zdanie pytali: 

«Według mnie, ten najlepszy, co się najmniej chwali».  
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* Dyskurs - dyskusja 

* Mienić - nazywać, wymieniać 

* Liszka - lisica 

 

7. Jaką  funkcję  pełni  w  bajce  "Lew  i  zwierzęta"  uosobienie? (0-1) 

A. Uwydatnia  mądrość  zwierząt. 

B. Ukazuje  różne  cechy  i  zachowania  ludzkie 

C. Podkreśla  różnicę  między  opinią  lwa  a  zdaniem  innych 

C. Uświadamia  wyższość  człowieka  nad  innymi  zwierzętami. 

 

8. Wypisz  z  tekstu  słowa, które  stanowią  puentę  utworu (0-1) 

 

........................................................................................................................................... 

 

9. Słowa  zawarte  w  puencie  utworu  stanowią A / B, a  ich  sens  oddaje  zdanie  C / D 

(0-1) 

A. morał  bajki  C. Skromność  i  cnota  droższe  od  złota. 

B. opinię  autora  D. Mądrość  i  pokora  nie  mieszkają  w  jednym  domu. 

 

Przeczytaj  tekst  i  wykonaj  zadanie. 

Motto  "Dziadów" cz. II 

 

Są  dziwy  w  niebie  i  na  ziemi, o  których  ani  śniło  się  waszym  filozofom. 

 

10. Motto  II  części  "Dziadów"  sugeruje, że  jednym  z  tematów  dramatu  będzie              

(0-1) 

A. obrzęd  ludowy                              B. świat  nadprzyrodzony 

C. przemiana  głównego  bohatera  D. odpowiedzialność  za  własne  czyny. 

 

Skala 

11- 9 piątka 

8 - 7 czwórka 

6  trójka 

5  dwójka 

4 - 0  jedynka 


