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Język polski Renata Tera  

Informacja dla uczniów klas VI C  

Drodzy uczniowie! 

Proszę przeczytać podany temat i zapisać go do zeszytu.  Proszę odrobić zadaną pracę 

domowa do 30 kwietnia i przesłać na adres julia1011@interia.eu  Prace domowe są przeze 

mnie na bieżąco przeglądane. Zachęcam, aby robić to systematycznie, powtarzać zadawany 

materiał.  

Proszę, aby prace pisać na komputerze, a nie odręcznie i przesyłać je na wyżej 

wymieniony adres mailowy.   

Nadal niektórzy uczniowie nie przesłali zadanej do 24.04. pracy literackiej na temat:  

Wynalazek, który mógłby być przydatny we współczesnym świecie. Praca literacka  powinna 

zawierać minimum 130 słów. Proszę napisać ją na komputerze. 

Uczniowie, którzy jeszcze nie  przesłali kart pracy ( termin był do 24.04.) proszę wypełnić je 

na komputerze i przesłać na podany adres mailowy.  

Zadawane prace proszę odrabiać w terminie i przesyłać je na adres mailowy, w 

przeciwnym razie będzie to skutkowało oceną niedostateczną.  

W klasie VI C realizujemy tematy: 

 

27.04. ( poniedziałek) 

Temat: „ Pomiędzy nocą a dniem, pomiędzy jawą a snem” – Jerzy Harasymowicz w wierszu 

pt. „ W marcu nad ranem” 

 

1. Przeczytaj uważnie dwukrotnie wiersz ( podręcznik do literatury str. 200). 

2. Zapoznaj się z biografią autora ( z lewej strony ). 

3. Przepisz  do zeszytu definicję  obrazu poetyckiego. 

4. Przypomnij sobie definicję środka stylistycznego- przenośni i zapisz do zeszytu. 

 

Przenośnia (metafora)- to jeden z głównych środków stylistycznych, który poprzez 

nietypowe połączenie wyrazów uzyskuje nowe (metaforyczne) znaczenie; nieco inne niż 

to, które wynikłoby ze znaczenia poszczególnych wyrazów. Szczególnym przykładem 

metafor są: animizacja (ożywienie) i personifikacja. 

 

Animizacja zwana inaczej ożywieniem- to nadawanie przedmiotom, zjawiskom, 

pojęciom właściwości istot żywych- ludzi i zwierząt. 

Animizacja wprowadza elementy ruchu , dzięki niej tekst staje się bardziej dynamiczny, 

np. drzewo drgnęło, chwile biegną, gwiazdy patrzą na nas, kamienie ruszyły się. 

 

( tego wiersza nie musisz przepisywać do zeszytu; przeczytaj go) 

szły lipy 

gubiły kwiat. 

mały byłem żaglem łez nakryty, 

ale to się chyba nie zmieści 
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w ramach szytej 

opowieści  

(J. Czechowicz- Dawniej) 

  

Personifikacja (uosobienie)- nadawanie przedmiotom, zjawiskom przyrody, pojęciom 

abstrakcyjnym cech ludzkich. . 

Przedmioty, zjawiska, pojęcia, rośliny, zwierzęta mogą zachowywać się, odczuwać i 

wykonywać rozmaite czynności właściwe ludziom, np. skowronek zapłakał, słońce 

myślało, kwiaty uśmiechały się, lew przemówił). 

 

(tego wiersz nie musicie przepisywać do zeszytu) 

Czeremchy, ukwiecone szarym jak pył kwiatem 

Kłaniały się ręką do ziemi- 

Tu przy nich, w cieniu topoli, 

Pod jej rozmownym liściem. 

Siadywali rowerzyści zakurzeni. 

Poeci, najmłodsi wieszcze. 

( Maria Pawlikowska-Jasnorzewska- Na Księżycu ) 

 

Zadanie 1 str. 200. Zatytułuj każdą zwrotkę wiersza (pisemnie).  

Zadanie 2 str. 200. Wypisz elementy krajobrazu w utworze (ustnie). 

Zadanie 4 str. 201. Przyporządkuj przenośnie ich znaczeniom (pisemnie). 

Zadanie 5 str. 201 (pisemnie). 

Zadanie 7 str. 201 (pisemnie) 

Przypomnienie definicji epitetu. 

Epitet- to środek stylistyczny, który jest określeniem rzeczownika, wyrażony często 

przymiotnikiem, np. ciekawa książka, imiesłowem, np. cieknący kran lub 

rzeczownikiem, np. wujek Karol.  

 

Ćwiczenia: 1, 4, 5, 7 zrób pisemnie na komputerze i wyślij na adres mailowy.   

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


