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1. Podkreśl pary wyrazów rymujących się . Jakie to rymy? Jaki jest ich układ? 

 
 „ZIELONO MAM W GŁOWIE” 
 
Zielono mam w głowie i fiołki w niej kwitną, 
Na klombach mych myśli sadzone za młodu, 
Pod słońcem, co dało mi duszę błękitną 
I które mi świeci bez trosk i zachodu.  

Obnoszę po ludziach mój śmiech i bukiety 
Rozdaję wokoło i jestem radosną 
Wichurą zachwytu i szczęścia poety, 
Co zamiast człowiekiem, powinien być wiosną.  
 

 

 

 

„100 m” 
Każdy muskuł się zwinął w kłębek, jak sprężyna. 
I na cięciwie ciała niecierpliwie drży.  
Motor serca już w uszach walić mi zaczyna. 
Gotowe! Starter, strzelać! Raz – dwa – trzy! 
 
Ach – stopy już poderwał alarmowy sygnał. 
Klin powietrza się w gardło aż do bólu wbił, 
Galop ruchu mnie podniósł, ogień z piersi wygnał 
I z wszystkich żył pompuje coraz więcej sił. 
 
Burza kroków mych teraz zniszczy się, rozgniecie, 
Milionem razów zgnębi, nim dojdziesz do stu. 
Przestrzeni nienawistna rozpięta na mecie 
Białym pasmem, co krzyczy, że to jest już tu. 
 
Ostatnim jeszcze susem dopaść cię drapieżnie. 
Z taśmą na piersiach poczuć się lekkim, jak puch. 
I z uśmiechem cię w sercu pomieścić, jak bieżnię, 
Jak treść twą tajemniczą, nieustanny ruch. 

2. Dopasuj  układy rymów do przykładów. 
 
„Wysoko na skały zrębie      
Limba iglastą koronę 
Nad ciemne zwiesiła głębie, 
Gdzie lecą wody spienione.” 

A. Asnyk „Limba” 

„Fraszki to wszystko, cokolwiek myślemy, 
Fraszki to wszystko, cokolwiek czyniemy,     
Nie masz na świcie żadnej pewnej rzeczy, 
Próżno tu człowiek ma co mieć na pieczy […]” 
 J. Kochanowski „O żywocie ludzkim” 
 
„Leżysz zabity i jam też zabity, 
Ty – strzałą śmierci, ja – strzałą miłości,     
Ty krwie, ja w sobie nie mam rumianości,     
Ty jawne świece, ja mam płomień skryty.” 
  J. A. Morsztyn „Do trupa”  

  3. Skreśl niepoprawną odpowiedź. 

„Jest dziwny cudów kraj. Odcięty rzeką, 
Której nie przejdzie, kto latać nie umie, 
Śni pod niebiosów błękitną powieką,                                          RYMY MĘSKIE / ŻEŃSKIE 
Jak oko, które myśl bożą rozumie.” 
  L. Staff „Prośba o skrzydła” 
 
„To wschodni śni się duszy mej myt 
To płacze tęskny i zwiędły kwiat. 
O czarny marmur sandału zgrzyt                                         RYMY MĘSKIE / ŻEŃSKIE 
Kroki tajemnic i szepty zdrad.” 
  J. Iwaszkiewicz „Lilith” 
 
„[…] 
niebo wali się z trzaskiem. 
Bezbronny, wbity pociskami w grunt,                                        RYMY DOKŁADNE / NIEDOKŁADNE 
Błagam o karabin jak skazaniec o łaskę.   
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