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Temat: „Niezwykłe spotkania słów. O poetyckiej przenośni.” Wincenty Faber „Pogoda”. 

 

Poznaj pojęcie przenośnia (metafora): 

https://www.youtube.com/watch?v=TZ3E6EY_epU  

 

Przeczytaj wiersz „Pogoda” (podręcznik str.227) 

 

Jak myślisz o jakich zjawiskach mowa: 

„To taki duży przeciąg 

Od morza aż do Tatr”    ----------- 

„To kolorowa podkowa 

Czarodziejskiego konia 

Na szczęście nad ziemią rozpięta…” ----------- 

„To najmniejsze gwiazdy, 

Które z nieba przeniosły się na ziemię, 

Aby bawić się z tobą w bałwanki…” ---------------- 

„To wielkie pranie w niebie. 

Wszystkie brudne, czarne chmurzyska 

Kąpią się, aż woda  

Z nieba na ziemię pryska”. -------------- 

 

Wysłuchaj prognozy pogody: https://www.twojapogoda.pl/ 

Wykonaj polecenie 1/227 w zeszycie. 

Przepisz do zeszytu ramkę Zapamiętaj! ze strony 228.  

Z ćwiczenia 7/229 wybierz 3 metafory i wyjaśnij w zeszycie, co oznaczają wybrane związki wyrazów. 

 

Temat: „Od słowa do słowa i plotka gotowa”. Jan Brzechwa „Ptasie radio”. 

 

Posłuchaj ciekawej interpretacji wiersza J. Brzechwy: https://www.youtube.com/watch?v=_4uwUEqApPc  

Dzieło porusza problem złej cechy człowieka, jaką jest plotkowanie. Plotka to według słowników 

niesprawdzona lub kłamliwa pogłoska, powodująca utratę dobrego wizerunku osoby. Płeć nie odgrywa w 
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przypadku tego zjawiska żadnej roli, bo zarówno dziewczęta, kobiety lubią plotkować, jak i chłopcy czy 

mężczyźni. Zatem plotkowanie dotyczy wszystkich ludzi. Czasami bywa pasją lub nawykiem bardzo 

szkodliwym, którego nie sposób wykorzenić. 

Julian Tuwim pod postaciami ptactwa ukrył charaktery ludzkie. Wiersz jest więc przestrogą i ostrzeżeniem, do 

czego może doprowadzić proceder plotkowania. W szkole mamy z tym do czynienia nagminnie, ale też w 

każdej pracy znajdą się ludzie rozpowiadający niestworzone plotki, które szkodzą innym. 

 - zapisz w zeszycie! 

 

Zapoznaj się z prezentacją: https://docs.google.com/presentation/d/1NX-

vJiLNvcx4MsNs0B70gKSg8lOcYqilwmr9DCyZJIg/htmlpresent  

Zrób w zeszycie ćwiczenie 2/240. 

 

Temat: Środki stylistyczne – powtórzenie wiadomości.  

 

ŚRODKI STYLISTYCZNE 

 

1. epitet – wyraz (najczęściej przymiotnik) pełniący funkcję określenia rzeczownika, np. ciemny sen; 

2. kontrast – przeciwieństwo, np. biały – czarny, mało – dużo; 

3. wyraz dźwiękonaśladowczy (onomatopeja) – wyraz naśladujący dźwięki, np. wr, miau, i jak bór 

dudni piorun; 

4. ożywienie – nadanie przedmiotom, zjawiskom przyrody cech istot żywych, np. poruszało się duże okno 

wędrowało; 

5. uosobienie (personifikacja) – nadanie rzeczom, zwierzętom, roślinom cech człowieka, np. Kiedy 

nadejdzie ten dzień / Przyniesie na wyciągniętej ręce chleb; 

6. porównanie – uwydatnienie cech opisywanego przedmiotu, postaci, itd. przez wskazanie cech 

wspólnych z innymi przedmiotami, postaciami, itd. Zestawieniu służą następujące łączniki: jak, jakby, 

niby, niczym, na kształt. Np. (ptaszek) z główką jak makówka; 

7. powtórzenie – dwukrotne, lub wielokrotne wystąpienie tego samego elementu, np. mokra wieś wieczna 

wieś; 
8. przenośnia (metafora) – zaskakujące połączenie słów, tworzące nowy sens, np. fontanna łez, spajam 

głazy rymów; 
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zdrobnienie, np. cielątko, stołeczek, kwiatuszek; 

zgrubienie, np. panisko, nochal. 

 

Sprawdź swoją wiedzę na temat środków stylistycznych: 

1. Przy porównaniu napisz P, przy epitecie E 

a) ciemnozielonym, świeżym sianie ……… 

b) Z otworu czarnej strzechy ……… 

c) złote, migocące pręgi ……… 

d) Tyś jak lód ……… 

e) Wieją, wieją proporce (…) jak namioty ruchome wojsk ……… 

f) srebrnotęczowy sznur ……… 

2. Znajdź porównania. Wskaż 2 przedmioty, do których poeta porównuje chmury: 

(…) 

każda chmura inna: na przykład jesienna 

Pełźnie jak żółw leniwa, ulewą brzemienna, 

I z nieba aż do ziemi spuszcza żółte smugi 

Jak rozwite warkocze, to są deszczu strugi; 

Chmura z gradem, jak balon szybko z wiatrem leci, 

Krągła, ciemnobłękitna, w środku żółto świeci. 

(Adam Mickiewicz) 

Odp. ……………………………………… 

3. Wskaż w powyższym fragmencie epitety określające kształt lub barwę. 

Odp. ………………………………………………………………………… 

4. W wersie utworu Herberta: 

Nigdy nie mogłem myśleć o twoich dłoniach bez uśmiechu i teraz kiedy leżą na kamieniu 

jak strącone gniazda. 

Podkreślony fragment jest: 

a) porównaniem 

b) epitetem 

c) metaforą 

d) uosobieniem 

Odp. ……………………………… 

5. „Gościu, siądź pod mym liściem, a odpoczni sobie” – tak zaczyna się fraszka Jana Kochanowskiego Na 

lipę. Słowa lipy nazwiesz: 

a) personifikacją 

b) epitetem 

c) alegorią 

d) porównaniem 



Odp. …………………… 

6. Do każdego z rzeczowników dopisz po jednym epitecie, wybranym spośród podanych: surowy, 

dobroduszny, ciepły, wysmukły, interesujący, wiosenny, cichy. 

A. wygląd …………………………………………………… 

B. uśmiech …………………………………………………… 

C. książka ……………………………………………………… 

D. wiatr ……………………………………………………… 

E. śmiech ………………………………………………………… 

F. jajko …………………… 

7. Uzupełnij brakujące części porównań: 

………….. jak wilk 

………………………………………………. jak w psiarni 

………………………………………………………………… jak mrówka 

………………jak pień 

………………… jak rydz 

……………………………………………………………………… jak słońce 

……………………………………………………………. jak lis 

głupi jak ……………… 

cicho jak ……………………… 

 

UWAGA! Przygotuj się do kartkówki ze środków stylistycznych! W tym tygodniu nic nie odsyłamy, skupiamy 

się na powtórzeniu wiadomości o środkach stylistycznych. Chętne osoby mogą spróbować zrobić test online: 

https://www.memorizer.pl/test/7822/srodki-stylistyczne/  
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