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K. I. Gałczyński „Spotkanie z matką”

Gdy wielką księgę przed sobą rozkłada.

Ona mi pierwsza pokazała księżyc
i pierwszy śnieg na świerkach,
i pierwszy deszcz.

Szata wzorzysta jak na czarodzieju,
Zaklęcia głosem przyciszonym mruczy.
Jakie są dziwy, co w księdze się dzieją,
Dowie się, kogo Bóg czarów nauczy.

Byłem wtedy mały jak muszelka,
a czarna suknia matki szumiała jak Morze Czarne.

Bursa Andrzej

„Chory synek”

Noc.
Dopala się nafta w lampce.
Lamentuje nad uchem komar.
Może to ty, matko, na niebie
jesteś tymi gwiazdami kilkoma?
Albo na jeziorze żaglem białym?
Albo fala w brzegi pochyłe?
Może twoje dłonie posypały
mój manuskrypt gwiaździstym pyłem?
A możeś jest południową godziną,
mazur pszczół w złotych sierpnia pokojach?
Wczoraj szpilkę znalazłem w trzcinach -od włosów. Czy to nie twoja?
Czesław Miłosz: „Ojciec w bibliotece”
Wysokie czoło, a nad nim zwichrzone
Włosy, na które słońce z okna pada.
I ojciec jasną ma z puchu koronę,

Wróbelkom nie sypiesz bułeczki
Wiewiórka nie przyjdzie do raczki
Mój synek jest chory... Łóżeczko
zdyszane oblepia gorączka
Ach dałbym ci księżyców tysiąc
I pałac miodowy za górą
Osiołka i parę tygrysią
Jak gdybyś już bajki rozumiał
Lecz ty nie rozumiesz biedactwo
I w główce maleńkiej coś marzysz
A żona pobiegła do miasta
Ażeby sprowadzić lekarza
Ucichły na schodach jej kroki
Gdy z synkiem zostaliśmy sami
Jak wielki nietoperz - niepokój
Szybował powoli nad nami

POLECENIA DO TEKSTU: K.I. Gałczyńskiego „Spotkanie z matką”
1.
Wypisz z I strofy tekstu przymiotniki. Jaka jest ich funkcja w utworze?
……………………………………………………………………………………………..................
………………………………………………………………………………………………………
2.
Wypisz z wiersza porównania.
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
3.
Jaką rolę odgrywają w utworze pytania? Czy można na nie odpowiedzieć?
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
POLECENIA DO TEKSTU: Cz. Miłosza „Ojciec w bibliotece”
1.
Wypisz z tekstu epitety. Jak jest ich funkcja?
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
2.
Do kogo podmiot liryczny porównuje ojca? Dlaczego używa takiego porównania?
..............................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………
3. Wypisz z teksu rymy? Określ ich rodzaj.
..............................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………
POLECENIA DO TEKSTU: A. Bursy „Chory synek”
1.
Wynotuj z tekstu zdrobnienia. Jaka jest ich funkcja w utworze?
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
2.
Wypisz z utworu przenośnie (metafory). Jak wyjaśnisz ich sens?
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

