
- W tym utworze Urszulka rozmawia ze swoim ojcem.                               TAK            NIE

- Podmiotem lirycznym w tym wierszu jest nieżyjąca Urszulka - córka Jana Kochanowskiego. 
                                                                                                                           TAK           NIE

- Urszulka prowadzi dialog z rozmówcą w swoim domu w Czarnolesie.    TAK          NIE

- W utworze tym występuje apostrofa.                                                           TAK          NIE

- Dziecko marzy o tym, by wrócić do domu.                                                   TAK          NIE

Droga Uczennico, Drogi Uczniu!
Przed Tobą zadania związane z liryką. Gdy poprawnie rozwiążesz wszystkie zadania, na karcie

pracy z kodem qr otrzymasz rozwiązanie. 
                                   Powodzenia!

" Gdy po śmierci w niebiosów przybyłam pustkowie, 
Bóg długa patrzał na mnie i głaskał po głowie.
"Zbliż się do mnie, Urszulo! Poglądasz jak żywa...
Zrobię dla cię, co zechcesz, byś była szczęśliwa".
"Zrób tak, Boże - szepnęłam - by w nieb Twoich krasie
Wszystko było tak samo, jak tam - w Czarnolasie!"

                                                            Bolesław Leśmian "Urszula Kochanowska"

Poetycka karta pracy

zad. 1. Przeczytaj poniższy tekst. Do tekstu dołączonych jest pięć stwierdzeń. Zaznacz te,
które nie są prawdziwe. Ich ilość wpisz w kwadracik obok - właśnie tę cyfrę jako pierwszą
zamaluj na karcie z kodem qr.

ilość odpowiedzi niepoprawnych:

zad. 2 W cytowanym fragmencie" Wielkieś mi uczyniła pustki w domu moim, moja droga
Orszulo, tym zniknieniem swoim", wyrażenie "droga Orszulo" może pełnić funkcje:

a) apostrofy i epitetu (7)                    b) porównania (2)
                                       c) wyolbrzymienia (4)                         d) metafory (6)

Cyfrę poprawnej odpowiedzi wpisz do kwadratu, a następnie zamaluj ją na karcie z kodem qr:



zad. 3  "Wściekłość podaje ramię łagodności
               Ofiara patrzy błogo w oczy kata."
                                                               Wisława Szymborska, "Wrażenia z teatru"

Podkreślony fragment jest:
a) porównaniem (9)               b) uosobieniem (1)

            c) archaizmem (8)                  d) eufemizmem (2)           

 
Cyfrę poprawnej odpowiedzi wpisz do kwadratu, a następnie zamaluj ją na karcie z kodem qr:

zad. 4      "I ci ginący, samotni,
                   Już zapomniani od świata,
                   Język nasz stał się im obcy
                   Jak język dawnej planety".
                                               Czesław Miłosz "Campo di Fiori"

Podkreślony fragment jest:
a) porównaniem (8)                b) metaforą (4)

            c) wykrzyknieniem (5)               d) ożywieniem (2)           

 
Cyfrę przy poprawnej odpowiedzi wpisz w wolne pole, a następnie zamaluj ją 

na karcie z kodem qr:

zad. 5 Przeczytaj poniższy tekst i odpowiedz na pytanie:

"Zapach wody, zielony w cieniu, złoty w słońcu,
W bezwietrzu sennym ledwo miesza się, kołysze,

Gdy z łąk koniki polne w sierpniowym gorącu
Tysiącem srebrnych nożyc szybko strzygą ciszę."

                                        Leopold Staff "Wysokie drzewa"

W podanym fragmencie występują:
a) porównania i anafory (3)    b) przenośnie i epitety (9)

Cyfrę przy poprawnej odpowiedzi wpisz w wolne pole, a następnie zamaluj ją 
na karcie z kodem qr:


