
Klasa VIII Proszę zajrzeć na stronę OKE, zostały zamieszczone na niej arkusze egzaminacyjne. Proszę je 

uzupełniać, przypominam również o stronie youtube, zawarte tam materiały pozwolą Wam przypomnieć 

sobie lektury. Pozdrawiam Beata Borawska 

 

klasa V Czytamy, lub słuchamy lekturę pt: ,,Ania z Zielonego Wzgórza" 

Część zdania, która pomaga w opisie. podręcznik str.221-223, zeszyt ćwiczeń str. 156-159. 

Jakie środki  poetyckie zastosował zastosował Julian Tuwim w wierszu ,,Mowa ptaków"? 

podręcznik 224-226 

zeszyt ćwiczeń s.75-78 

-wypisać z tekstu wszystkie rzeczowniki 

-wypisać z tekstu wszystkie czasowniki 

-objaśnić znaczenie słowa dźwiękonaśladowczy. 

klasa VI 

1.Nie moja wina, że czuję się nieswój. Pisownia ,,nie" z zaimkami. 

podr. str. 255-257 

przepisać reguły pisowni ,,nie" z zaimkami 

przepisać odstępstwa od reguły 

przypomnieć sobie zasady pisownie nie z rożnymi częściami mowy 

2. Artyści z ambicjami ,, Rola mola" 

podr. str. 258-269 

-proszę utworzyć zwroty z wyrazami komizm, śmiech, śmiać się 

-proszę nauczyć się wiersza na pamięć 

-proszę napisać opowiadanie o najśmieszniejszej historii w zeszycie. 

 

Klasa VII 

1.Uczuciowe dylematy A. Mickiewicz ,,Niepewność" podr. str. 208-209 

 

Między przyjaźnią a miłością 

 

przyjaźń – bliskie, serdeczne stosunki z kimś oparte na wzajemnej życzliwości, szczerości, zaufaniu, 

serdeczność 

okazywana komuś. 

miłość – silna więź łącząca bliskich sobie ludzi, głębokie uczucie do drugiej osoby, któremu zazwyczaj 

towarzyszy 

namiętność. 

 

I. przyjaźń do grobowej deski; prawdziwa, fałszywa przyjaźń; węzły przyjaźni; siła przyjaźni; trudna 

przyjaźń, 

dozgonna przyjaźń 

II. miłość od pierwszego wejrzenia; miłość silniejsza niż śmierć; miłość głęboka, gorąca, szczera, 

wzajemna, ślepa, 

ulotna; macierzyńska, ojcowska, synowska; miłość bliźniego; miłość własna; pierwsza miłość 

 

III. przyjaciele rozumieją się wzajemnie, mają wspólne zainteresowania, są lojalni względem siebie, 

spotykają się, 

spędzają wiele czasu na rozmowach, realizują wspólne hobby, zwierzają się sobie, pomagają w 

kłopotach, 

odczuwają radość, mają poczucie bezpieczeństwa 

IV. zakochani zafascynowani są drugą osobą, odczuwają namiętność, wspólnie spędzają jak najwięcej 

czasu, flirtują, 

przytulają się, nieustannie myślą o ukochanej osobie, nie mogą sobie znaleźć miejsca w samotności, 

bujają 

w obłokach 

 

Niepewności i dylematy 

 

Przyjaciele: Pomagają sobie w kłopotach. Mają wspólne zainteresowania. Rozumieją się wzajemnie. 

Zakochani: Są zafascynowani sobą. Chcą cały czas być razem. Odczuwają namiętność. 

wyrazy bliskoznaczne: 

niezdecydowanie, brak pewności, wahanie, zwątpienie, sceptycyzm ,niepewności i dylematy 

niepewność (jaka?) 

lekka, dotkliwa, bolesna, paraliżująca 



 

wyrazy pokrewne: 

niepewny, pewność, niepewnie, upewniać się, zapewnienie 

niepewność (czego?) 

uczuć, drugiej osoby, jutra, przyszłości, działań 

 

Osoba mówiąca w wierszu trwa w niepewności. 

Tajemnicza kobieta pozostawia ukochanego w niepewności. 

„Czy to jest przyjaźń? czy to jest kochanie?” – powiedział z niepewnością w głosie bohater wiersza. 

Niepewność dręczy mężczyznę z wiersza Adama Mickiewicza. 

 

Charakterystyka podmiotu lirycznego 

 

Osobą mówiącą w wierszu jest mężczyzna zwracający się prawdopodobnie do kobiety („gdy cię nie 

widzę, nie 

wzdycham, nie płaczę”), z którą łączy go mocna więź („dla twego zdrowia życia bym nie skąpił”). Jednak 

ich związek 

nie ma wyraźnego charakteru, zapewne wciąż się rozwija. Podmiot liryczny analizuje swoje uczucia, 

zastanawia się, 

czy rzeczywiście kocha, czy raczej to, co czuje, świadczy jedynie o przyjaźni. Jego stan ducha 

podkreślają również 

refreniczne pytania retoryczne: „czy to jest przyjaźń? czy to jest kochanie?” – wprowadzone z 

paralelnymi 

konstrukcjami składniowymi („I tęskniąc sobie zadaję pytanie”, „I znowu sobie powtarzam pytanie”, „I 

wchodząc 

sobie zadaję pytanie” itd.). 

Podmiot liryczny jest osobą wrażliwą, czułą, refleksyjnie nastawioną do świata, niepewną uczuć swoich i 

kobiety, 

do której się zwraca. Ostatnia zwrotka wskazuje, że to poeta, który „składa piosenkę” zdziwiony swoim 

natchnieniem („Pełen zdziwienia, sam się nie postrzegłem, / Skąd wziąłem myśli, jak na rymy 

wbiegłem”). 

Adresatem jego słów jest kobieta, być może ukochana, którą jest zafascynowany, oczarowany, dużo o 

niej myśli. 

Jest ona romantyczką, być może bawiącą się jego uczuciami („kiedy położysz rękę na me dłonie”). 

 

Piosenka 

• refren: „czy to jest przyjaźń? czy to jest kochanie?” zamykający każdą zwrotkę 

• rymy: np. płaczę – zobaczę, oglądam – żądam, pytanie – kochanie (rymy parzyste, dokładne, żeńskie, 

występują 

regularnie) 

• elementy rytmizujące: 

– liczba wersów w każdej zwrotce: 6 

– liczba sylab w każdym wersie: 11 (utwór to jedenastozgłoskowiec ze średniówką po 5. sylabie) 

– liczba akcentów w każdym wersie: 4 

Precyzyjna regularność w budowie wiersza tworzy wyraźny rytm, decyduje o muzyczności utworu. 

 

Określenie rodzaju liryki 

 

Wiersz – to rodzaj monologu, w którym podmiot liryczny zwraca się do wyimaginowanej adresatki. Taka 

forma wypowiedzi pozwala mu lepiej nazwać emocje i przekazać swój stan ducha. 

Wiersz Niepewność to odmiana liryki bezpośredniej. Świadczy o tym wypowiedź podmiotu lirycznego w 1. 

osobie lp (np. „sam nie pojmuję, jak w twe zajdę progi”, „co tu mię wiodło?”, „i znowu sobie powtarzam 

pytanie”). Mówi on o swoich uczuciach i emocjach, odkrywa przed czytelnikiem świat swych 

wewnętrznych przeżyć (np. „czegoś mi braknie, widzieć żądam; / i tęskniąc sobie zadaję pytanie”, 

„cierpiałem nieraz”, „lecz mnie przebudza żywsze serca bicie”). 

 

Zadanie domowe 

 

Gdyby adresatka wiersza Niepewność otrzymała tekst utworu w formie listu, jaka mogłaby 

być jej odpowiedź? Odpisz w imieniu dziewczyny. 


