
TEMATY LEKCJI DLA KLASY VIII. 

1. Ilu użytkowników, tyle języków. Style funkcjonalne. 

2. W kręgu muzy Erato. B. Leśmian ,, W malinowym chruśniaku”. 

3. Niedostępna ludzkim oczom…B. 

4. Odcienie miłości M. Pawlikowska-Jasnorzewska ,, Wiersze”. 

5. Przy kawiarnianym stoliku. ,,Maria i Magdalena”. 

 

 
1.  ILU UŻYTKOWNIKÓW, TYLE JĘZYKÓW. STYLE FUNKCJONALNE 

Podr.  
 s. 254–257  

 

1. Taki mam styl… 

 
 styl 1. «zespół cech charakterystycznych dla sztuki jakiejś epoki, jakiegoś regionu lub twórcy»  

2. «sposób wyrażania się i stała tendencja w wyborze środków językowych, charakterystyczna dla autora, 

kierunku, gatunku literackiego, dzieła lub okresu»  

3. «sposób postępowania, zachowania się i myślenia charakterystyczny dla jakiejś osoby lub środowiska»  

4. «sposób wykonywania odpowiednich ruchów charakterystycznych dla określonej dyscypliny sportowej»  

5. «rylec do pisania na tabliczkach powleczonych woskiem, używany w starożytności»  

                                                                                                                         [Słownik języka polskiego PWN] 

2. Dobry styl 
dynamizm – pobudź wyobraźnię czytelnika np. przez zaskakujące zestawienie myśli 

 jasność – nie rozwijaj jednocześnie dwóch wątków  

konkretność – dobierz środki językowe, które będą oddziaływać na zmysły 

 konstrukcyjność – komponuj tekst w sposób spójny i wyrazisty  

prostota – unikaj wypowiedzi pretensjonalnych  

stosowność – dobieraj środki językowe odpowiednie do formy wypowiedzi  

zwięzłość – unikaj zbędnych słów 

 

3. Rodzaje stylów użytkowych 
pozew sądowy – styl urzędowy  

monografia epoki literackiej – styl naukowy 

 artykuł w tygodniku popularyzującym podróże – styl publicystyczny  

komiks o gangsterach – styl potoczny  

proza poetycka na temat jesieni – styl artystyczny 

 

 

 

 



Temat:  W KRĘGU MUZY ERATO. BOLESŁAW LEŚMIAN,*** [W MALINOWYM CHRUŚNIAKU ] 

Podr. 
 s. 258–259  

 

 

1. Rozmowa o malinach 

 maliny mogą być: czerwone, słodkie, miękkie, soczyste, smaczne, pyszne malinowe usta, buzia jak 
malina, ust maliny 
 

 

2. Wydarzenia w malinowym chruśniaku 
 PODRĘCZNIK s. 258–259 – tekst wiersza, s. 299, 

 
Relacja  Cytaty z utworu  Środki stylistyczne  

Nie widać bohaterów  „Zapodziani po głowy”  neologizm, hiperbola  
Zrywają maliny  „Zrywaliśmy przybyłe tej nocy 

maliny”  
ożywienie  

Dziewczyna poplamiła się sokiem 
z malin  

„Palce miałaś na oślep 
skrwawione ich sokiem”  

epitet metaforyczny  

Chłopiec jadł maliny z jej ręki  „Gdym wargami wygarniał z 
podanej mi dłoni”  

metafora  

Owoce pachną ciałem 
dziewczyny  

„Owoce przepojone wonią twego 
ciała”  

epitet metaforyczny  

Maliny działają jak pieszczota  „I stały się maliny narzędziem 
pieszczoty”  

metafora  

Dziewczyna pocałowała chłopca 
w czoło  

„Dotknęła mi wargą spoconego 
czoła”  

metafora o charakterze 
omówienia  

Chłopiec złapał ją za ręce  „Porwałem twoje dłonie”  hiperbola  
Było cicho  „Szept nacichał w ich woni”  synestezja, neologizm  

 
 
 
Nie wiemy, jak wyglądają bohaterowie ani kim są; poznajemy ich w chwili miłosnego uścisku, 
można przypuszczać, że są młodzi, oczarowani sobą, zakochani w sobie; czują silne emocje, 
pożądanie, zafascynowanie sobą; są pod wrażeniem niezwykłej chwili.  
                                                   On  
zakochany, je maliny z ręki ukochanej, trwa w miłosnym uścisku 
                                                     Ona  
zrywa owoce i podaje ukochanemu, szepcze, całuje go, poddaje się magii chwili 
 
 
 

3. Uosobiona przyroda 
 
Maliny pojawiają się nocą, a ich sok jest jak krew („przybyłe tej nocy maliny” – ożywienie; „palce 
skrwawione ich sokiem” – epitet metaforyczny); „stały się narzędziem pieszczoty” – przenośnia. 
 
żuk kosmaty idący tyłem na grzbiecie (wprowadza spowolnienie ruchu, bezruch) bąk złośnik huczy 
basem, straszy kwiaty (uosobienie) liść chory wygrzewa na słońcu rdzawe guzy (uosobienie) 
pajęczyny są złachmaniałe jak żebraczki (uosobienie) 
 
Obraz przyrody jest bardzo uszczegółowiony, opis odbieramy jak filmowe zbliżenie. W wierszu można 
wyodrębnić dwa równorzędne światy: świat ludzki i świat przyrody, która tutaj jest nie tylko tłem 
zdarzeń czy dekoracją sceny, lecz także równoprawnym bohaterem. 



4. Język na usługach poezji 
Zmysł wzroku  „rdzawe guzy na słońcu”; „skrzyły się wisiory”; 

„palce […] skrwawione ich sokiem”  

Zmysł słuchu  „szept […] nacichał”; „bąk […] huczał basem”  

Zmysł węchu  „owoce, przepojone wonią twego ciała”; „duszno 
było od malin”  

Zmysł dotyku  „żeś dotknęła mi wargą spoconego czoła”; „żuk 
kosmaty”  

 
 
 
Dzięki szczegółowym opisom natura wydaje się bardziej zmysłowa, odbieramy ją wzrokiem, węchem, 
słuchem, dotykiem („żuk kosmaty”). Przyroda stanowi obraz ukazujący pożądanie kochanków, jest 
przedstawiona w równie zmysłowy sposób („I stały się maliny narzędziem pieszczoty”; „I nie wiem, jak się 
stało, w którym okamgnieniu, żeś dotknęła mi wargą spoconego czoła, [...] a chruśniak malinowy trwał 
wciąż dookoła”). Temat miłosny został ujęty w sposób niezwykły. Leśmianowska miłość, chociaż tak 
cielesna, jawi się jako uczucie delikatne i wysublimowane, a to dzięki językowi (neologizmom, epitetom, 
przenośniom), a także uszczegółowieniu obrazu. Wiersz jest jak zwierzenie, wspomnienie upojnych chwil. 
Niedomówienie, pewna tajemniczość – stwarzają zmysłowy klimat i intymną atmosferę. Wszystkie te 
środki pobudzają wyobraźnię. Cały wiersz przypomina zbliżanie się kamery filmowej: najpierw widać 
krzewy malin, potem schowanych w nich zakochanych. Następuje zbliżenie na palce dziewczyny, i kolejno 
na takie szczegóły, jak plamy na liściu, kosmaty żuk, skrząca się pajęczyna. Bliska perspektywa 
współtworzy poczucie cielesnej bliskości zakochanych. Dwa światy przenikają się wzajemnie, człowiek 
otoczony zewsząd przez naturę traci swoją odrębność, „zapodziany po głowę” zostaje przez nią 
wchłonięty. Pożądanie, miłość, ekstaza dają poczucie biologicznej pełni istnienia.  

 
 

5.Zadanie domowe PODRĘCZNIK s. 259, pol. 8. 

 

 

 

Temat:  
 NIEDOSTĘPNA LUDZKIM OCZOM... BOLESŁAW LEŚMIAN DZIEWCZYNA 
 

 

Podr. 

 s. 260–262  

 

1. To, co nieoczywiste  
PODRĘCZNIK s. 260 – ilustracja 

 
 iluzja – 
 1. wrażenie, że się widzi coś, czego w istocie nie ma;  
2. wiara w coś lub w kogoś albo przekonanie o czymś, niemające pokrycia w rzeczywistości;  
3. zniekształcone widzenie lub błędna interpretacja czegoś pod wpływem silnych emocji. 
 

 

2. Przedstawić wrażenia  
PODRĘCZNIK s. 260–261 – tekst wiersza, 

 
utwór wieloznaczny, trudny do zrozumienia, chociaż przedstawiona w nim opowieść wydaje się 
zrozumiała tematyka: historia 12 braci, opowieść o dążeniu do celu (rozbicie muru), o spełnianiu 
swoich pragnień, o realizacji pragnień 
 
 

3. Zrozumieć poetycki język 
 



 
 

                               Elementy świata przedstawionego  
mogące uchodzić za realne  o charakterze fantastycznym  

dwunastu braci  
mur  
praca braci (kruszenie muru)  
śmierć bohaterów  

głos dziewczyny  
cienie  
upersonifikowane młoty i ich praca  

 
 
 

Uzasadnienie:  
elementy fantastyczne, które stanowią nawiązanie do ballad ludowych, służą podkreśleniu, że 
rzeczywistość otaczająca człowieka ma wiele wymiarów, są znakiem tego, co w człowieku 
nieodgadnione, tajemnicze, wymykające się poznaniu, postaci fantastyczne (cienie, młoty) mogą 
być ucieleśnieniem pragnień i przeczuć bohaterów, znakiem ich wewnętrznej przestrzeni 

 
 
 

4. Odczytać symbole 
                                                          Symbol  
 
• W sztuce i literaturze motyw będący znakiem treści ukrytych, niejednoznacznych, pozwalający 
na różne rozumienie tych treści. 
 • Znak, osoba, przedmiot itp., które coś oznaczają.  
• Znak literowy lub cyfrowy stosowany do oznaczania wielkości, jednostek, miar itp.  

Dla braci, cieni i młotów Dziewczyna, której istnienia dowodził głos („Łka, więc jest” – nawiązanie do 
Kartezjańskiego „Myślę, więc jestem”), była ucieleśnieniem ich marzeń, wyśnionym ideałem (bracia 
„wierzyli w sny”), była celem, dla którego realizacji gotowi byli poświęcić się całkowicie. Dziewczyna 
może być symbolem tajemnicy życia, ideału, marzenia, celu, największego pragnienia człowieka. 
Wiara w sen o Dziewczynie stała się sensem życia bohaterów („Oddali ciała swe na strwon owemu 
snowi, co ich kusił”). Cienie i młoty wydają się kolejnymi wcieleniami braci, dopełniającymi ich dążenie 
w innych wymiarach; mogą także symbolizować pełnię ludzkiej egzystencji – jedność ciała (bracia), 
ducha (cienie) i materii (młoty). Kiedy człowiek umiera, trwa w pamięci bliskich w coraz mniej wyraźnej 
postaci (cienie), ostatecznie pozostaje po nim jego dzieło, zarówno rzeczy materialne, jak i 
zaszczepione idee (młoty, które biją w mur same przez się).  
 
 
 
Temat:  
 ODCIENIE MIŁOŚCI. MARIA PAWLIKOWSKA-JASNORZEWSKA WIERSZE 
(WYBÓR) 
 

Podr. 
 s. 263–266  

 

1. (Auto)portret poetki  
PODRĘCZNIK s. 263 – ilustracja, tekst wstępny 

 
 • wszechstronnie utalentowana (poetka i malarka)  
• nowoczesna (nie jest to tradycyjny autoportret)  
• ukazała siebie jako kobietę rozmarzoną, uczuciową, delikatną, wrażliwą  
• ma do siebie dystans (nie idealizuje się)  
• na dłoni trzyma niewielką skrzydlatą postać (elfa, anioła, duszka?), która może symbolizować np. 
natchnienie, twórczy geniusz, zdolność kreacji 

 
 



 

2. Wysłuchanie wierszy 
 PODRĘCZNIK s. 264–265 – teksty utworów, 

 

 

Utwór  Tematyka utworu  
Zakochani  schadzka w parku, wyznanie miłości  
Zmierzch na morzu  tęsknota za ukochaną osobą,  

wspomnienia wywołane widokiem żaglowca  
Miłość [Nie widziałam…]  przeżywanie tęsknoty, rozstania  
Miłość [Wciąż rozmyślasz…]  przemijanie uczucia, zmiany w związku dwojga 

ludzi, rozczarowanie  
List  reakcja na oczekiwany list od ukochanej osoby  
Fotografia  refleksja nad przemijającą miłością  
Nike  moc miłości, wiara w zwycięstwo uczucia  

 
 

3. Słowa, które oddziałują na zmysły 
 

                                                       zmysłowy  
 dotyczący zmysłów; odbierany zmysłami  
                                                                                    podniecający, namiętny  
 
 

1.„wicher […] szumi zapachami”  
- odwołanie się do skojarzeń związanych ze zmysłami: słuchu, węchu; połączenie różnych 
wrażeń zmysłowych 
2. „róża półmrok fiołkowy białą farbą plami” (metafora, epitety, synekdocha) 
- przedstawienie wrażeń związanych z kolorami i światłem („półmrok”), dzięki metaforze – 
niejednoznacznych, odwołujących się do wrażeń zmysłowych 
3. „rzeźby obłoków” (metafora)  
-obłoki wydają się dotykalne, konkretne, przybierają w naszej wyobraźni różnorodne kształty  
4.„kwitnące jabłonie” (epitet)  
-poetka odwołuje się do wrażeń wzrokowych, a dzięki skojarzeniom – także węchowych 
 

Poetka szczególnie często używa: – wielokropka, który może wprowadzać nastrój zadumy, 
zamyślenia, jest znakiem niedopowiedzenia, – wykrzyknika, który wzmacnia emocjonalność wiersza, 
intensyfikuje przeżycia. 
 

4. Miłosne krajobrazy 
                                    wyznanie miłości  
zachód, słońca, kwiaty, drzewa w parku, ławka w parku, księżyc, gwiazdy, staw, jezioro, noc, altana  

 
 

5. Poetyckie westchnienia 
 

Utwór  Odpowiedzi  
Miłość [Wciąż rozmyślasz]  Osoba mówiąca: kobieta, która zauważyła zmiany 

w zachowaniu ukochanego świadczące o tym, że 
przestała być kochana.  
Adresat wypowiedzi: mężczyzna – zamyślony, 
smutny, często wyglądający przez okno.  
Funkcja pytań retorycznych i powtórzonych 
konstrukcji składniowych: potęgują uczucie 
rozpaczy, zawodu, pewności, że miłość się 
skończyła; osoba mówiąca – za pomocą ironii – 
zwraca uwagę na nietrwałość uczuć, oskarża 



ukochanego, że przestał ją kochać.  

List  Bohater liryczny wiersza to prawdopodobnie 
kobieta, gdyż bardzo emocjonalnie reaguje na 
otrzymaną przesyłkę, chce przeczytać list w 
pięknej scenerii („kwitnące jabłonie”). Słowa 
wiersza sugerują, że otrzymane w liście 
wiadomości są wstrząsające dla odbiorcy.  

Fotografia  Użyte w wierszu określenie miłości i jego sens:  
„Gdy się miało szczęście, które się nie trafia: 
czyjeś ciało i ziemię całą” – prawdziwa, głęboka 
miłość jest czymś rzadko spotykanym, kochając i 
będąc kochanym, człowiek czuje się władcą 
całego świata  

Nike  „O miłości nieuciszona!” – miłość jest tak silna, że 
nie można jej stłumić, zniszczyć (okaleczony 
posąg Nike wciąż jest piękny), uczucie to pozwala 
przezwyciężyć wszelkie przeszkody.  

 
 

 

6. Odcienie miłości 
 
Siła uczuć: 

 
sentyment – czułość – oczarowanie – fascynacja – zakochanie – uwielbienie – zachwyt  
 
 

 
7. Puenta 

 
puenta – dobitne, zaskakujące zamknięcie wypowiedzi literackiej m.in. dowcipnym odwróceniem 
spodziewanego rozwiązania, paradoksalnym sformułowaniem, nieoczekiwanym zwrotem myśli 
 
 
• W wierszu Zakochani: 
 „W altance nad jeziorem siedzą dwie niemowy, czekając, aby słowik niemoc ich wysłowił”. W puencie 
poetka wykorzystała grę słów (słowik – wysłowił), aby podkreślić niemożność wyrażenia przez 
zakochanych przeżywanych emocji, ukonkretnić ich uczucia.  
• W wierszu Miłość [Nie widziałam...]: „lecz można żyć bez powietrza!”  
• W wierszu List: „i dno traci, i w powietrzu tonie”.  
• W wierszu Nike: „Wyciągając odcięte ramiona...” Puenty zostały skonstruowane na zasadzie 
paradoksów – mają zaskoczyć i zadziwić odbiorcę, skłonić go do refleksji.  
• W wierszu Fotografia: „to – to jest bardzo mało...” Puenta stanowi wyrażone wprost podsumowanie 
poetyckiej wypowiedzi, określa w bezpośredni sposób uczucia osoby mówiącej (rozczarowanie, 
zawód).  

8. Mistrzyni poetyckiej miniatury 
– wiele wierszy składa się z czterech wersów o układzie rymów abab, 
 – poetka stosuje zaskakujące puenty, 
 – używa gry słów, 
 – wykorzystuje środki poetyckie oddziałujące na różne zmysły 
 

9. Zadanie domowe PODRĘCZNIK s. 266, pol. 13. 

 
 



Temat:  
 PRZY KAWIARNIANYM STOLIKU. MAGDALENA SAMOZWANIEC MARIA I 
MAGDALENA (FRAGMENT) 
Podr. 
 s. 267–272  

 

 

1. Dwudziestolecie międzywojenne  
PODRĘCZNIK s. 267 – tekst wstępny 

 
                              dwudziestolecie międzywojenne  
                                                1918–1939  
 
 
 
1.ruchy rewolucyjne  
2. Polska – odzyskanie niepodległości 
3. przeobrażenia na mapie Europy  
4.rozwój kultury masowej: kino, radio, jazz, kabaret, dancing, kawiarnia  
5.zmiany w obyczajowości, emancypacja  
6.nowe tendencje w sztuce i literaturze (np. futuryzm)  
7. w Polsce rozkwit literatury  
8.skok cywilizacyjny (nowe wynalazki, np. samochód)  
9.grupa poetycka Skamander  
 
 
Magdalena Samozwaniec pochodziła ze znanego krakowskiego rodu Kossaków. Jej siostrą była 
poetka: Maria Pawlikowska-Jasnorzewska. Artystki żyjące na przełomie XIX i XX wieku miały okazję 
spotkać wiele ciekawych osobistości swoich czasów. Przyjaźniły się z twórcami ugrupowania 
literackiego o nazwie Skamander.  
 
 
 

2. W „Małej Ziemiańskiej” 
„Zgrana paczka spotyka się odtąd co dzień w południe w ‘Małej Ziemiańskiej’, a wieczorem często w 
artystycznej knajpie ‘Pikador’ na Nowym Świecie. Warszawa w tych latach to wielkie zbiorowisko i 
wylęgarnia talentów. Grafomani gdzieś się podzieli i prawie że o nich nie słychać, a gdy się który 
odezwie, to od razu dostaje piórem po łbie od Słonimskiego lub Tuwima w tak dotkliwy sposób, że 
ledwo się może pozbierać”. 
 

3. Wyjątkowe towarzystwo 
Artyści  Prezentacja artystów i ich dorobku  

Maria Pawlikowska-  
-Jasnorzewska  

(1891–1945)  

poetka i dramatopisarka, autorka poczytnych 
tomów wierszy, takich jak Niebieskie migdały, 
Różowa magia, Pocałunki, Szkicownik poetycki; 
uważana za przedstawicielkę poezji kobiecej  

 
Magdalena Samozwaniec  

(1894–1972)  

pisarka satyryczna, wnikliwa obserwatorka życia, 
autorka powieści, wspomnień, fars, komedii, 
felietonów i humoresek, takich jak Na ustach 
grzechu, Kartki z pamiętnika młodej mężatki, 
Królewna Śmieszka, Maria i Magdalena  

Julian Tuwim  
(1894–1953)  

jeden z najpopularniejszych poetów XX w.; autor 
utworów dla dzieci (np. Lokomotywa, Ptasie 
radio), tekstów kabaretowych oraz tomów poezji, 
takich jak Czyhanie na Boga, Siódma jesień, 
Kwiaty polskie 



 
 
 
 
 
 
 
 

  

 


