
TEMATY LEKCJI KLASA VIII. 

1. Notatki z codzienności. 

2. Nieszczęścia nie będzie… Pisownia wyrazów z partykułą nie. 

3. Radość poezji K. Wierzyński ,, Zielono mam w głowie”. 

4. Wybrane środki stylistyczne- lekcja powtórzeniowa. 

 

Notatki z codzienności. 

 s. 273–277  

 

1. Historia pisma 
Pismo – zorganizowany system znaków lub symboli, za pomocą których można sformułować jakiś 

czytelny przekaz, utrwalić myśli w konkretnym języku 

– jest jednym z najważniejszych osiągnięć cywilizacyjnych człowieka,  

– pozwala na utrwalenie myśli, różnego rodzaju informacji, 

 – jest powszechne i niezbędne,  

– stanowi główne źródło wiedzy o dawnych czasach 

 

 

tabliczka z pismem klinowym (ok. 3500 p.n.e.)  

– zwój papirusu z hieroglifami (ok. 3000 p.n.e.)  

– manuskrypt (średniowiecze)  

– inkunabuł (pierwsze książki drukowane, do 1500 r.) 

 – e-book (XXI w.) 

 

2. Plan dekompozycyjny tekstu 

 
Wstęp:  

nawiązanie do ubiegłotygodniowego felietonu, stwierdzenie, że ludzie boją się każdego nowego 

wynalazku 

 

Wywód części zasadniczej:  

ludzie bali się każdego nowego wynalazku związanego z nowymi formami zapamiętywania 

(ewolucja książki), wynalazek pisma i druku wpłynął zasadniczo na życie i świadomość ludzi, 

książki stały się depozytem pamięci zbiorowej, zawierają w sobie mądrość ludzkości 

 

 

Zakończenie: 

 ludzie, którzy nie czytają książek, żyją nieświadomie, ubogo, gdyż książka poszerza świadomość 

ludzi, wzbogaca ich życie 

 

3.Rola książek w życiu człowieka 

ludzie czytający  analfabeci  
– przeżywają wiele „żywotów”  
– wzbogacają swoje życie o doświadczenia 
bohaterów lektur  
– uczestniczą w „pamięci zbiorowej”  

– przeżywają tylko jedno, swoje życie  
– mają tylko własne doświadczenia (są ubożsi)  
– nie uczestniczą w pamięci zbiorowej  
– nie rozumieją nawiązań kulturowych  



– rozumieją nawiązania kulturowe, intertekstualne  
– są świadomi swoich praw  

– są nieświadomi  

 

 

4.W sprawie lektur szkolnych 

Jak jest?  

Wielu uczniów nie czyta lektur, zamiast tego streszczenia lub ściągi. Uczniowie zamiast czytać oglądają 

adaptacje filmowe lektur. 

 

Jak powinno być?  

Wszyscy uczniowie powinni chętnie czytać lektury i przygotowywać się do lekcji im poświęconych. 

Dlaczego nie jest tak, jak być powinno?  

Wiele osób przyjmuje bezmyślnie obiegową opinię, że lektura szkolna na pewno jest nudna i trudna; młodzi 

ludzie nie lubią wysiłku, nie mają nawyku czytania; bywają lektury trudne; panuje moda na nieczytanie książek. 

Wnioski  

Warto wprowadzać do programu szkolnego książki ciekawe, które są bliskie uczniom; nauczyciel może 

zainteresować uczniów, czytając intrygujący fragment, opowiadając wybrany epizod, ciekawie poprowadzić 

lekcję odrzucić rutynę rozmowy o lekturze). 

Felieton jako gatunek publicystyczny 

Umberto Eco 

myśli krytycznie,  

zastanawia się nad przemianami cywilizacyjnymi ma dużą wiedzę 

 jest oczytany  

ma dystans do siebie i opisywanych spraw  

jest bystrym i dociekliwym obserwatorem rzeczywistości 

Dystans autora do prezentowanych treści podkreślają: 

 – ironia (np. Nie twierdzę […], że będziemy mieli piękną i zdrową ludzkość, która przywyknie do pikników na 

łąkach wokół Czarnobyla; kto nie umie się zatrzymać, jest analfabetą, nawet jeśli ma cztery kółka) 

 – neologizm (alfabetą) – cytaty (Valentino Bompiani lansował niegdyś dewizę: „Człowiek czytający wart jest 

dwóch”) 

 – kolokwializmy (np. zabawiałem się)  

– wtrącenia w nawiasach: np. Raczej wsteczna (niestety!); i nie przypomni sobie (bo nie wie), co stało się 

podczas id marcowych 



Nieszczęścia nie będzie… Pisownia wyrazów z partykułą nie. 

 s. 278–279  

 
 
 
 

 1. Przypomnienie zasad pisowni wyrazów z partykułą nie 
 
 
 
 

 

                                               Partykułę nie piszemy  
łącznie z:  rozdzielnie z:  

przymiotnikami,  
np. niezwykłych  

czasownikami,  
np. nie czytał, nie chciał, nie przyniesie  

imiesłowami przymiotnikowymi,  
np. nieczytających  

liczebnikami,  
np. nie raz, nie dwa, nie mniej, nie trzy  

przysłówkami pochodzącymi od przymiotnika, np. 
nieustępliwie, niedużo  

zaimkami,  
np. nie każdy  

Wyjątki od reguły:  
nie wiadomo  

przysłówkami nieutworzonymi od przymiotnika, np.  
nie dziś, nie do wytrzymania  
przymiotnikami i 
przysłówkami w stopniu 
wyższym i najwyższym, 
np. nie najlepsze  

 

 

 

PODRĘCZNIK s. 279, pol. 1.–8.- proszę wykonać te zadania w zeszycie. 

Radość poezji K. Wierzyński ,, Zielono mam w głowie”. 

 s. 280–281  

 

Wyjaśnienie metafor 

zieleń może się kojarzyć z wiosną, trawą, wakacjami, piknikiem, radością, nadzieją, ukojeniem W 
odniesieniu do człowieka, który mówi o sobie: zielono mam w głowie, może oznaczać niedojrzałość, 
naiwność, brak doświadczenia, łatwowierność, prostoduszność, bezkrytyczność (zielone lata – 
młodość, być zielonym – być niedoświadczonym). Stan taki może mieć  
skutki pozytywne: 
 np. człowiek żyje beztrosko, nie myśli o konsekwencjach swojego postępowania, w sposób  
nieskrępowany może cieszyć się światem;  
skutki negatywne: np. człowiek jest nieodpowiedzialny, postępuje lekkomyślnie, może przysporzyć 
sobie problemów, inni nie mogą na nim polegać.  
 
błękit (kolor niebieski) kojarzy się z otwartą przestrzenią (niebem, morzem), może być symbolem 
nieba, uduchowienia, bogatego życia wewnętrznego, uspokojenia, energii życiowych, wrażliwości, 



kreatywności Człowiek, który ma duszę błękitną, rozwija swoją duchowość, jest wrażliwy, twórczy, 
dąży do wewnętrznego rozwoju.  
znaczenia słowa zachód:  
1. moment, w którym słońce kryje się za horyzont, zachodzi  
2. strona świata przeciwstawna do wschodu 
 3. zabieg, staranie, trud, fatyga  
 
W wierszu Wierzyńskiego słońce świeci bez trosk i zachodu – czyli nie zachodzi, nieustannie obdarza 
osobę mówiącą swoim ciepłem i światłem, wydaje się też świecić bez trudu, fatygi, kłopotu, 
niestrudzenie niesie światu radość. 
 
 

Osoba mówiąca w wierszu 
 
Osoba mówiąca w wierszu może być zarówno kimś młodym, jak i doświadczonym, ale to na pewno 
optymista, entuzjasta, ktoś energiczny, cieszący się życiem w sposób nieskrępowany; może to być na 
przykład artysta (poeta) wrażliwy na otaczający go świat, próbujący słowami wyrazić swoje szczęście. 
 

Rytmiczność utworu 
 
Wiersz Wierzyńskiego jest rytmiczny, co wzmacnia jego wymowę (akcentuje energiczną, dynamiczną 
postawę podmiotu lirycznego), składa się z dwóch strof, z których każda ma po cztery 
dwunastosylabowe wersy; rytmiczność utworu współtworzą rymy przeplatane (krzyżowe), np. kwitną – 
błękitną, młodu – zachodu. 
 

Podziękowania PODRĘCZNIK s. 281, pol. 10. Proszę wykonać w zeszycie. 

 

Wybrane środki stylistyczne- lekcja powtórzeniowa 

(umieściłam zestawienie środków stylistycznych, warto je sobie utrwalić, a jeśli nie, 

to chociaż przypomnieć) 

 
 s. 282–283  

Odszukaj nazwy środków stylistycznych. 
 
E  L  I  P  S  A  N  E  O  L  O  G  I  Z  M  Q  
H  O  N  O  M  A  T  O  P  E  J  A  S  X  A  P  
F  Z  G  R  U  B  I  E  N  I  E  I  A  V  R  B  
X  H  U  Ó  E  I  N  E  I  B  O  S  O  U  O  A  
R  I  I  W  E  O  B  P  L  J  O  O  N  Y  F  I  
Y  P  Y  N  D  F  G  I  H  J  K  L  A  I  A  N  

E  E  A  A  F  O  R  T  S  O  P  A  R  M  T  T  
U  R  J  N  L  N  R  E  B  S  N  O  C  Y  E  U  
F  B  S  I  S  E  R  T  B  A  N  L  H  N  M  Z  
E  O  R  E  Z  C  G  V  F  I  N  O  A  Q  N  R  
M  L  E  W  X  G  S  O  A  B  S  B  I  C  B  E  

I  A  W  Z  R  M  R  S  R  G  N  M  Z  E  O  Z  
Z  Q  N  S  R  A  O  R  E  I  E  Y  M  O  V  R  
M  T  I  N  W  O  K  A  C  J  A  S  Q  W  A  P  
 
 
 
 



Rodzaje środków stylistycznych 

Środki stylistyczne– szczególne sposoby kształtowania wypowiedzi, 

za pomocą których można osiągnąć zamierzoną ekspresję  

Fonetyczne środki stylistyczne: 

Instrumentacja głoskowa – celowe uformowanie głoskowej warstwy 

wypowiedzi dla nadania jej szczególnych walorów brzmieniowych i 

znaczeniowych: 

–rym – grupy głosek powtarzają się w zakończeniach dwóch lub więcej 

wyrazów (zdań), np. Nie wiedziała jak pieścić – nie wiedział, jak nęcić? 

Jakim śmiechem pośmieszyć, jakim smutkiem posmęcić? (B. Leśmian Ballada  

Dziadowska) 

–aliteracja – grupy głosek powtarzają się na początku wyrazów sąsiednich 

(pan Pankracy), albo zajmują takie samo miejsce w wersie (polem, lasem) 

lub w następujących po sobie wersach (Szedł śnieg. Brał mróz Biegł zbieg. 

W mróz wrósł) 

–echolalia – powtarzające się grupy głosek np.  
A na stronie stoi sobie Pani Kultura - ura - ura – ura I cicho szepce Pani Cywilizacja -ja - ja – ja 

Patrzcie jaka tam czarna dziura - ura - ura -ura I nie dziwi się wcale Pani Etyka - ka -ka -ka Nie 

patrząc ni w lewo ni w prawo woła Pan Prawo - wo - wo - wo ( J. Korczak Król Maciuś I)–
onomatopeja – grupy głosek, wyrazy lub grupy wyrazów, które naśladują 

dźwięki  
Słowotwórcze środki stylistyczne 

 
a) wyrazy o zabarwieniu emocjonalnym 

–zdrobnienia np.: uszka, dzióbek 

–zgrubienia np. wąsiska, szpilab)  

b) neologizmy-wyrazy nowo utworzone, zwykle na podstawie słowa 

będącego już w użyciu, zgodnie z obowiązującymi zasadami 

słowotwórstwa np. Zwierzoczłekoupiór, miliardzica, wcudniac) 

c) anagramy – przestawienia głosek, np.:optyczny – poczytny , karze – 

rzeka, Lutni, ujaw mi anagram utworzony z liter nazwiska Julian 

Tuwim),on drwi(Norwid) 
 

Semantyczne(znaczeniowe) środki stylistyczne 
 

a) epitet- wyraz określający rzeczownik, np. zimny wiatr, tańczący kłos 

 

b)porównanie – zestawienie dwóch nazw przedmiotów, zjawisk lub 

osób przy użyciu łączników: jak, jakby, jako, niby, na kształt itp. jasne 

jak słońce, słońce jak mendel złoty; 



c) porównanie homeryckie – rodzaj porównania, w którym człon 

porównujący jest rozbudowany w samodzielny obraz np.:  

 
I tak jak orzeł, ptak górski, najszybszy wśród uskrzydlonych,  

Spada i lekko dopędza z chmur gołębicę spłoszoną – 

Ona wymyka się, pierzcha, lecz orzeł z wrzaskiem straszliwym  

Z bliska uderza, w drapieżnej duszy zdobyczy spragniony – 

Tak z zaciętością Achilles pędził, a Hektor uciekał(...). 

 

d)metafora – zestawienie wyrazów, z których co najmniej jeden zyskuje 

nowe znaczenie 

–animizacja– przypisanie przedmiotom właściwości istot żywych, np.: 

główka kapusty 

–personifikacja - przypisanie przedmiotom właściwości człowieka, np.: 

Tu kapusta 

sędziwie schylając łysiny, siedzi i zda się dumać nad losem jarzyny ( A. 

Mickiewicz Pan Tadeusz) 

–metonimia(zamiennia) -zastąpienie nazwy jakiegoś zjawiska innym 

pozostającym z nim w bliskim związku, np.: "ryknęły spiże"- zamiast 

spiżowe armaty (Reduta Ordona A. Mickiewicza) 

–synekdocha – zastąpienie pojęcia ogólniejszego bardziej szczegółowym, 

np. mądra głowa(zamiast mądry człowiek), witamy z naszych progach ( 

zamiast witamy w naszym domu) 

–hiperbola– wyolbrzymienie składników obrazu zawartego w przenośni w 

sposób przekraczający granice prawdopodobieństwa np. umierać z 

tęsknoty)  

peryfraza (omówienie) – zastąpienie nazwy jakiegoś zjawiska przez jego 

opis, np. autorka Nad Niemnem(zamiast Eliza Orzeszkowa), jesień życia( 

zamiast starość) 

f) eufemizm- rodzaj peryfrazy polegający na złagodzeniu wypowiedzi np. 

mijasz się z prawdą(zamiast kłamiesz), ma dwie lewe ręce ( zamiast 

niezdara) 

g) symbol – motyw lub zespół motywów będący znakiem treści ukrytych i 

wieloznacznych, podlegający różnym interpretacjom np. chocholi taniec, 

czapka, złoty róg (Wesele S. Wyspiańskiego) 

d)alegoria– pojedynczy motyw lub zespół motywów mający poza 

znaczeniem dosłownym jednoznacznie określony sens umowny np. lis 

(chytrość), sowa (mądrość) 

e) gradacja- stopniowanie znaczeniowe polegające na uszeregowaniu 

składników pod względem znaczeniowym w porządku nasilania się 

(gradacja rosnąca) lub słabnięcia (gradacja opadająca). Służy wzmocnieniu 



ekspresji wypowiedzi, np.:I tak rozmawiać dni, godziny, lata, Do końca 

świata i po końcu świata ( A. Mickiewicz) 

                            Składniowe środki stylistyczne 
a) inwersja ( przestawnia) – zmiana szyku zdania w celu podkreślenia wagi 

niektórych wyrazów, niezwykłości wypowiedzi np. Bema pamięci żałobny 

rapsod (zamiast Rapsod żałobny pamięci Bema – C. K. Norwid)) 

b) elipsa (opuszczenie)- pominięcie w zdaniu lub wyrażeniu jakiegoś 

członu, który daje się jednak odczytać na podstawie kontekstu, np.: "Ty 

pójdziesz górą a ja {pójdę} doliną" 

c)apostrofa ( zwrot) – bezpośredni zwrot do osoby, bóstwa, pojęcia lub 

przedmiotu, np. Młodości! Ty nad poziomy wylatuj... ( A. Mickiewicz Oda do młodości) 

d)inwokacja (wezwanie) – rozbudowana apostrofa umieszczona na 

początku utworu epickiego (np. Litwo! Ojczyzno moja [...] na niej z rzadka 

ciche grusze siedzą. (A. MickiewiczPan Tadeusz) 

e) pytanie retoryczne – użycie formy pytania nie w celu uzyskania 

odpowiedzi, ale dla podkreślenia przekonań osoby mówiącej lub wyrażać 

powątpiewanie , np. I po co to wszystko? 

f) paralelizm – występowanie w wypowiedzi elementów pod jakimś 

względem do siebie podobnych, np. analogia w budowie, symetria w 

układzie znaczeń lub rymów lub podobnych, np."Jeśli nie masz miłości, cóż jest, 

co ja czuję?  

Jeśli miłość jest, co to przebóg takowego?  

Jeśli dobra, skąd skutku nabywa tak złego?  

Jeśli zła, czemu sobie mękę tak smakuję?" 

(Francesco Petrarca, 

Jeśli nie masz miłości...)Gdy się z okrętem źle dzieje, gdy dziur jego nie zatykamy, gdy 

wody z niego nie wylewamy, gdy się o zatrzymanie jego nie staramy, gdy dla 

bezpieczności jego wszystkim" 

(Piotr Skarga, Kazania sejmowe). 

g) powtórzenie- co najmniej dwukrotne wystąpienie tego samego elementu 

językowego w obrębie określonego odcinka wypowiedzi 

–powtórzenia składniowe ( powtórzenie słów, zwrotów, grup 

składniowych, wersów, segmentów tekstu 

–anafora – powtórzenie tego samego wyrazu na początku kolejnych 

segmentów tekstu, np. 
A to jest moje miasto pod popiołem, 

A to jest moja laska i wstążki prorockie, 

A to jest moja głowa pełna wątpliwości.(Wisława Szymborska Monolog dla Kasandry) 

–epifora – powtórzenie tego samego zwrotu na końcach wypowiedzi, 

np.Pełne strachu oczy moje 

Pełne grozy myśli moje 

Pełne trwogi myśli moje(K. Przerwa – Tetmajer) 

–nawrót – powtórzenie początkowych słów wypowiedzi w innym miejscu 



Na Anioł Pański biją dzwony 

Niech będzie Maria pozdrowiona 

Niech będzie Chrystus pozdrowiony 

Na Anioł Pański biją dzwony(K. Przerwa – Tetmajer) 

–refren – nawrót części wersu, całego wersu lub strofy w tych samych, 

stałych miejscach utworu stroficznego. 

h) antyteza – zestawienie w wypowiedzi pojęć lub sądów sprzecznych lub 

kontrastowych 
Leżysz zabity i jam też zabity,  

Ty – strzałą śmierci, ja – strzałą miłości,  

Ty krwie, ja w sobie nie mam rumianości,  

Ty jawne świece, ja mam płomień skryty( Jan Andrzej Morsztyn Do trupa) 

i) pareneza (wstawienie) – zdanie wtrącone, nawiasowe. 
(...) prosto do nieba czwórkami szli żołnierze z Westerplatte.( A lato było piękne tego roku) ( K. I. 

Gałczyński) 

j) wykrzyknienie – wypowiedzenie wykrzyknikowe, będące wyrazem 

emocjonalnego zaangażowania mówcy, np. "Ach, nie mam okularów!" 
 

Określanie funkcji środków stylistycznych 
 

Adam Mickiewicz Żegluga  

Szum większy, gęściej morskie snują się straszydła,  

Majtek wbiegł na drabinę: gotujcie się, dzieci!  

Wbiegł, rozciągnął się, zawisł w niewidzialnej sieci,  

Jak pająk czatujący na skinienie sidła. 

 Wiatr! – wiatr! – dąsa się okręt, zrywa się z wędzidła,  

Przewala się, nurkuje w pienistej zamieci,  

Wznosi kark, zdeptał fale i skróś niebios leci,  

Obłoki czołem sieka, wiatr chwyta pod skrzydła.  

I mój duch masztu lotem buja śród odmętu,  

Wzdyma się wyobraźnia jak warkocz tych żagli,  

Mimowolny krzyk łączę z wesołym orszakiem;  

Wyciągam ręce, padam na piersi okrętu,  

Zdaje się, że pierś moja do pędu go nagli:  

Lekko mi! rzeźwo! lubo! wiem, co to być ptakiem. 

 

 Metafora 

 ukazuje obrazowo fale jako groźne morskie potwory, oddaje potęgę żywiołu, oddziałuje na emocje 
odbiorcy  

porównanie  

żeglarza do pająka w sieci zwiększa dramatyzm sceny, oddziałuje na wyobraźnię i emocje  

uosobienie okrętu zwiększa emocjonalne zaangażowanie czytelnika i pozwala mu poczuć się, jakby 
sam płynął tym rejsem  

epitet 

 pienista odsyła nas do obrazu wzburzonej wody, w połączeniu ze słowem zamieć, które przywołuje 
zimowy obraz śnieżycy, podkreśla wszechogarniającą gwałtowność żywiołu, brak widoczności, 

zagubienie 

 ożywienie  

przywołuje obraz ptaka, podkreśla uczucie wolności, napełnienia energią, mocą, szczęściem (co 
podkreśla także ostatni wers)  

onomatopeja, 



 instrumentacja głoskowa – oddziałują na zmysł słuchu, sprawiają, że odbiorca zdaje się „słyszeć” 
szum morza i odgłosy żeglugi  

wykrzyknienia  

służą podkreśleniu silnych emocji osoby mówiącej  

metafory  

oddają złożone tory myśli i wrażeń osoby mówiącej, która zastanawia się nad swoim miejscem wśród 
tego żywiołu, wyrażają niezwykłe zjednoczenie człowieka z okrętem i morzem  

 


