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Klasa VIII - 11.05.20r. 

Temat1: Poetyckie  rozważania  na  temat  wartości  słowa  w  utworze                                     

T. Różewicza. 

Temat2: H. Sienkiewicz  "Latarnik" - powtórzenie  przed  egzaminem. 

Temat1 

1. Przeczytaj. 

 Na  pierwszej  lekcji  porozmawiamy  na  temat  znaczenia  słów  i  ich  

wartości. Chciałabym, żebyśmy  rozpoczęli  naszą  pracę  od  obejrzenia  

skeczu. Cały  trwa około  8  minut - ale  zależy  mi, żebyście  się  skupili  na  

fragmencie   trwającym  od 1:46  do  3:38 - a  dokładniej  chodzi  o  

fragment, na  którym  jest  przedstawione  jak  mężczyźni  rozmawiają  

przez  telefon.  

Skupcie  się  na  tym  fragmencie  i  zastanówcie  się, czy  wypowiadane  przez  

osobę  dzwoniącą  słowa  niosą  ze  sobą  jakąś  treść. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Chaq9AhJq-Q 

 

A  teraz  pomyślcie, którym  z  frazeologizmów  podanych  poniżej, 

moglibyśmy  określić  tę  rozmowę. 

cierpkie  słowa * ciepłe  słowa * puste  słowa * dobre  słowo * rzucać  słowa  na  

wiatr * słowa  są  jak  balsam * jadowite  słowa * nie  przebierać  w  słowach 

 

2. Przeczytaj  wiersz  T. Różewicza  "Słowa" 

- zastanów  się, co  jest  jego  tematem, 

- jaką  tezę  na  temat  słów  stawia  podmiot  liryczny  na  początku  tekstu, 

- jakie  przykłady  przywołuje  osoba  mówiąca  na  poparcie  swojej  tezy, 

- czego  metaforą  mogą  być  słowa 

 

słowa  zostały  zużyte 

przeżute  jak  guma  do  żucia 

przez  młode  piękne  usta 

zamienione  w  białą 

bańkę  balonik 

 

osłabione  przez  polityków 

służą  do  wybielania 

https://www.youtube.com/watch?v=Chaq9AhJq-Q


2 
 

zębów 

do  płukania  jamy 

ustnej 

 

za  mojego  dzieciństwa 

można  było  słowo 

przyłożyć  do  rany 

można  było  podarować  

 osobie  kochanej 

 

teraz  osłabione 

owinięte  w  gazetę 

jeszcze  trują  cuchną 

jeszcze ranią 

ukryte  w  głowach 

ukryte  w  sercach 

ukryte  pod  sukniami 

młodych  kobiet 

ukryte  w  świętych  księgach 

wybuchają 

zabijają 

 

3. Zwróć  uwagę. 

Na  pewno  rzuciła  się  Wam  w  oczy  forma  tego wiersza. Brak  interpunkcji, 

jakiegoś  rytmu, wszystko  luźno  powiązane. To  jest  styl  charakterystyczny  

dla  tego  autora. Taki  typ  wiersza  można  nazwać  "wolnym" - bo  nie  panują  

w  nim  żadne  zasady  organizacyjne. 

 

4. Zapisz 

 Wiersz Tadeusza Różewicza "Słowa" wyraża gorzką prawdę o 

pozbawieniu znaczenia słów oraz o ich sile. 

 Na  samym  początku  podmiot  lir. stawia  tezę: "słowa  zostały  zużyte". 

Następnie  swoją  tezę  udowadnia  przykładami  wziętymi  z  życia, gdzie  

słowa  okazują  się  środkiem  manipulacji, kłamstwa, zabójstwa. Odbiera  się  

im  znaczenie, zapominając, że  mają  wielką  moc. Nie  zawsze  tak  było. 

Kiedyś  słowo  miało  swoją  wartość. Dotrzymywało  się  go. Były  wyrazem  

szacunku, miłości, wrażliwości. W  wierszu  Różewicza  stają  się  metaforą  
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ludzkiej  uczciwości, życzliwości - o  której  wielu  ludzi  stara  się  zapomnieć, 

skupiając  się  na  własnych  celach. 

  Utwór został napisany w stylu różewiczowskim, więc nie obfituje w 

środki stylistyczne. Można dostrzec kilka, prostych   epitetów np. "młodych 

kobiet", "osobie kochanej", anaforę "ukryte"  oraz porównanie "przeżute jak 

guma do żucia". Słowa zostały ożywione i "wybuchają", "zabijają".  

 

Temat2: H. Sienkiewicz  "Latarnik" - powtórzenie  przed  egzaminem. 

1. Powtórzmy  sobie  teraz  treść  i  znaczenia  noweli  "Latarnik". Kserówki - 

strona  40  i  zeszyt  z  klasy  VII - zawierają  potrzebne  Wam  informacje. 

 

Nowela: krótki  utwór  epicki, jednowątkowy, z  reguły  z  jednym  głównym  

bohaterem. Zawiera  punkt  kulminacyjny. 

 

Zwróćcie  uwagę  na  postać: 

- ogromny  pechowiec, 

- bardzo  samotny, 

- szuka  spokoju, 

- patriota, 

- silny  psychicznie, uparty,  nie  załamuje  się  pod  wpływem  nieszczęść. 

 

Rola  literatury: 

- budzi  uczucia  patriotyczne, miłość  do  ojczyzny - podobnie  jak  "Reduta  

Ordona"  w  "Syzyfowych  pracach", 

- odmienia  życie  czytającego - więc  można  zastosować  "Latarnika"  we  

wszelkich  wypracowaniach  dotyczących  siły  literatury. 

 

Rozwiąż  test. ( nie  musisz  się  logować ) 

 

https://quizizz.com/admin/quiz/5c9a352d7609b4001ae6647e/latarnik-test-z-lektury 

 

Warto  też  obejrzeć  filmik - powtórkowy  dotyczący  tej  lektury - trwa  około 

17  minut. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=uvssySf52Eg 

 

https://quizizz.com/admin/quiz/5c9a352d7609b4001ae6647e/latarnik-test-z-lektury
https://www.youtube.com/watch?v=uvssySf52Eg
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W  załączniku  przesyłam  Wam  też  wypracowanie  egzaminacyjne  z  

wykorzystaniem  lektur  "Latarnik". 

 

 

 

 


