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Klasa  VIII - 27.05.20r. 

 

Temat: Interpretacja  utworu  poetyckiego - przygotowanie  do  egzaminu. 

 

1. Przypominam  o  zadaniu - przesłaniu  odpowiedzi  do  testu - budowa  utworu, środki  

stylistyczne. 

 

Dzisiaj  proponuję  Wam  kolejny  zestaw  poleceń  egzaminacyjnych  związanych  z  

interpretacją  wierszy. Nie  jest  on  na  ocenę, ale  do  poćwiczenia. Na  lekcji  w  czwartek  

podam  Wam  poprawne  odpowiedzi, żebyście  mogli  sprawdzić  jak  Wam  poszło :) 

 

Przeczytaj  teksty  do  zadania  1. 

 

Tekst  I 

W. Szymborska  "Dnia  16  maja  1973  roku"  ( fragment ) 

Jedna  z  tych  wielu  dat, 

które  nie  mówią  mi  już  nic. 

 

Dokąd  w  tym  dniu  chodziłam, 

co  robiłam - nie  wiem. 

 

Gdyby  w  pobliżu  popełniono  zbrodnię 

- nie  miałabym  alibi. 

 

Tekst II 

B. Schulz  "Sierpień"  ( fragment ) 

Rynek  był  pusty  i  żółty  od  żaru, wymieciony  z  kurzu  gorącymi  wiatrami, jak  biblijna  

pustynia. Cierniste  akacje, wyrosłe  z  pustki  żółtego  placu, kipiały  nad  nim  jasnym  

listowiem, bukietami  szlachetnie  uczłonkowanych  filigranów  zielonych, jak  drzewa  na  

starych  gobelinach. Zdawało  się, że  te  drzewa  afektują  wicher, wzburzając  teatralnie  

swe  korony, ażeby  w  patetycznych  przegięciach  ukazać  wytworność  wachlarzy  listnych  

o  srebrzystym  podbrzuszu, jak  futra  szlachetnych  lisic. 

 

*afektują - pobudzają, wzniecają 

1. Zaznacz  poprawne  dokończenie  zdania ( A  lub  B )  oraz  właściwe  uzasadnienie ( 

1, 2  lub 3). 

Do  liryki  można  zaliczyć 
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A. tekst  I 

 

 

ponieważ 

1. zawiera  on  liczne  środki  artystyczne 

 

B. tekst II 

2. jest  on  podzielony  na  wersy  i  strofy 

 3. osoba  mówiąca  wypowiada  się  w  pierwszej  

osobie. 

 

 

Przeczytaj  teksty  do  zadań  2, 3 

Tekst I 

J. Kochanowski  "Tren  VII"  ( fragment ) 

Nieszczęsne  ochędóstwo, żałosne  ubiory 

Mojej  najmilszej  cory! 

Po  co  me  smutne  oczy  za  sobą  ciągniecie. 

Żalu  mi  przydajecie? 

 

Tekst II 

J. Kochanowski  "Do  Jakuba" 

Że  krótkie  fraszki  czynię, to, Jakubie, winisz? 

Krótsze  twoje  nierówno, bo  ich  ty  nie  czynisz. 

 

2. Oceń  Prawda / Fałsz 

I. Podmiot  mówiący  w  obydwu  tekstach  wypowiada  się  w  pierwszej  osobie. 

II. Adresat  wypowiedzi  lirycznej  został  wskazany  tylko  w  tekście  II. 

III. W  obydwu  tekstach  podmiot  mówiący  można  utożsamiać  z  autorem. 

IV. Przywołane  teksty  reprezentują  ten  sam  gatunek  literacki. 

 

3. Uzupełnij  zdanie  tak, aby  było  prawdziwe. Wpisz  w  lukę  właściwy  wyraz. 

 

pośredniej / bezpośredniej 

 

Przywołane  teksty  są  przykładami  liryki .............................................. 

 

Przeczytaj  tekst  do  zadań  4, 5 

J. Twardowski  "Jeszcze" 

Jeszcze  się  trzymasz  własnego  szczęścia  za  włosy 

odkładasz  sobie  w  byle  garnuszku 

piszesz  pamiętnik  to  znaczy  stawiasz  sobie  pomnik 

dlatego  powietrze  karmi  cię  skąpo 

nie  prowadzą  niewidzialne  ręce 

to  co  wielki  nie  przychodzi  mimo  woli 
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ból  daremny - bo  nie  umierasz 

 

nie  umiesz  oddać  siebie 

jakże  masz  dostać  wszystko 

 

4. Utwór  J. Twardowskiego  jest  przykładem 

 

A. wiersza  stroficznego 

 

 

ponieważ 

1. charakteryzuje  się  brakiem  rymów 

 

B. wiersza  wolnego 

2. jest  zbudowany  z  ciągu  wersów  różnej  

długości 

 3. nie  respektuje  zasad  ortografii  i  interpunkcji 

 

 

5. W  przywołanym  wierszu  J. Twardowski  wyraża  myśl, że 

A. człowiek  nie  powinien  zbyt  dużo  myśleć  o  przyszłości, ponieważ  i  tak  czeka  go  

śmierć. 

B. sensem  ludzkiego  życia  jest  dostrzeganie  tego, co  zwyczajne  i  pozornie  bez  

wartości. 

C. skupienie  na  sobie  sprawia, że  niemożliwe  jest  zrozumienie  rzeczy  naprawdę  

ważnych. 

D. jedynie  od  Boga  zależy, czy  człowiek  będzie  umiał  dostrzec  to, co  wielkie. 

 

Przeczytaj  tekst  do  zadania  6 

I. Krasicki  "Hymn  do  miłości  ojczyzny" 

Święta  miłości  kochanej  ojczyzny, 

Czują  cię  tylko  umysły  poczciwe! 

Dla  ciebie  zjadłe  smakują  trucizny, 

Dla  ciebie  więzy, pęta  niezelżywe. 

Kształcisz  kalectwo  przez  chwalebne  blizny, 

Gnieździsz  w  umyśle  rozkoszy  prawdziwe, 

Byle  cię  można  wspomóc, byle  wspierać, 

Nie  żal  żyć  w  nędzy, nie  żal  i  umierać. 

 

*zjadłe - jadowite 

 

6. Odwołując  się  do  tekstu, napisz, co  przesądza  o  tym, że  jest  on  hymnem. 
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Przeczytaj  tekst  do  zadania  7 

M. Konopnicka  "Rota" ( fragment ) 

Nie  rzucim  ziemi, skąd  nasz  ród, 

Nie  damy  pogrześć  mowy! 

Polski  my  naród, polski  lud, 

Królewski  szczep  Piastowy, 

Nie  damy, by  nas  zniemczył  wróg... 

- Tak  nam  dopomóż  Bóg! 

 

Do  krwi  ostatniej  kropli  z  żył 

Bronić  będziemy  Ducha, 

Aż  się  rozpadnie  w  proch  i  w  pył 

Krzyżacka  zawierucha. 

Twierdzą  nam  będzie  każdy  próg... 

- Tak  nam  dopomóż  Bóg! 

 

7. W  przywołanym  utworze  wypowiada  się. 

 

A. jednostka 

 

na  co  

wskazują 

1. czasowniki  w  liczbie  mnogiej. 

 

B. zbiorowość 

2. rzeczowniki  zapisane  wielką  literą 

 3. wyliczenia  występujące  w  wierszu 

 

 

8. Dla  których  rodzajów  literackich  charakterystyczne  są  podane  cechy  ballady  

jako  gatunku  mieszanego? Wpisz  w  każdą  lukę  właściwy  wyraz 

 

liryki * epiki 

 

I. Występowanie  narratora  i  fabuły - cecha ................................................ 

II. Obecność  w  wypowiedzi  wielu  środków  artystycznych - cecha ............................ 


