
 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

JĘZYK POLSKI – 19.05.2020 R. – 2 BSI 

NA POCZĄTEK PRZYPOMINAM, ŻE NAJŁATWIEJSZĄ (ORAZ PRZEZE MNIE 

PREFEROWANĄ) DROGĄ DO REALIZACJI ZAGADNIEŃ Z JĘZYKA POLSKIEGO JEST 

PRACA POPRZEZ PLATFORMĘ EDUKACYJNĄ ZNAJDUJĄCEGO SIĘ POD ADRESEM 

HTTP://RJR.LAVOROS.PL 

JEŻELI JESZCZE NIE MASZ DANYCH DO LOGOWANIA,  

SKONTAKTUJ SIĘ ZE MNĄ I PODAJ SWÓJ ADRES E-MAIL. 

PLIK, KTÓRY OGLĄDASZ STANOWI JEDYNIE STRESZCZENIE  

TEGO, CO ZNAJDZIESZ NA PLATFORMIE! 
 
Obrazy słowem malowane 
Czesław Miłosz Dwór, Dar 
Julian Tuwim Sitowie 
Leopold Staff Wysokie drzewa 
Miron Białoszewski Szare eminencje zachwytu 
Uczeń: 
czyta teksty ze zrozumieniem 
charakteryzuje lirykę jako rodzaj literacki 

http://rjr.lavoros.pl/


wskazuje podmioty liryczne 
określa sytuacje liryczne w wierszach 
wyodrębnia obrazy poetyckie 
W życiu człowieka liczy się drugi człowiek 
Antoine de Saint-Exupéry, Ziemia, planeta ludzi (fragmenty) 
Uczeń: 
poprawnie zapisuje nazwy własne 
charakteryzuje Mermoza 
wyszukuje w tekście cenne sentencje 
opowiada o zawodzie, który chciałby wykonywać w przyszłości, motywuje swój wybór 
redaguje twórcze opowiadanie: To był niezwykły lot, dbając o trójdzielność kompozycji 
 

 

Temat: Obrazy słowem malowane. 
 

1. Zacznij od uważnego przeczytania poniższych wierszy. To nie najłatwiejsza lektura, więc poświęć im 
trochę czasu, przeczytaj je kilka razy. Wiersze znajdziesz mną stronach 108-109 podręcznika. 

2. Co, według słów podmiotu lirycznego wierszy, budzi radość i zachwyca? 
3. Przeczytaj wiersz autorstwa Juliana Tuwima pt. Sitowie, znajdziesz go na stronach 110-111 w 

podręczniku. 
4. Opisz, w jakich sytuacjach znajdują się mówiąc w wierszach Dar i Dwór Czesława Miłosza 

oraz Sitowie Juliana Tuwima. Co sądzą o szczęściu? Jakie refleksje towarzyszą tym wyznaniom? 
5. Czym jest według Ciebie radość życia? 
6. Przeczytaj wiersz Mirona Białoszewskiego pt. Szare eminencje zachwytu. Znajdziesz go w podręczniku 

na stronie 124. 
7. Jakie wspólne motywy dostrzegasz w wierszach Szare eminencje zachwytu Mirona Białoszewskiego 

i Wysokie drzewa Leopolda Staffa? 
8. Co w utworach Staffa i Białoszewskiego jest źródłem radości i zachwytu? W czym mówiący w 

wierszach upatrują bogactwo świata? 
 

Temat: W życiu człowieka liczy się drugi człowiek. 
 

1. Przeczytaj fragmenty utworu Atoine’a de Saint-Exupery’ego zamieszczone w podręczniku na stronach 
112-113. 

2. Jakich informacji na temat Memroza dostarcza fragment tekstu oznaczony [1.]? 
3. Czym jest przyjaźń w miejscu pracy? Znajdź zdania we fragmencie [2.], które mogłyby być „złotymi 

myślami” na ten temat. Zapisz je. 
4. DO WYBORU 

• Opowiedz o zawodzie, który chcesz wykonywać w przyszłości, umotywuj swój wybór. 
• Zredaguj twórcze opowiadanie: To był niezwykły lot, Zadbaj o trójdzielność kompozycji 

Twoja wypowiedź nie może być krótsza niż 150 słów. 

razie wątpliwości czy trudności możesz się ze mną kontaktować drogą mailową  

(r.jaguscik-rudnicka@zskarlino.pl), poprzez Messenger albo przez wiadomości na platformie edukacyjnej 

http://rjr.lavoros.pl. 

Powodzenia! 

Renata Jaguścik-Rudnicka  

http://rjr.lavoros.pl/
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