OSTATNIE ZADANIA DLA SEMESTRU 6B
Drodzy słuchacze, przesyłam dla Was ostatnie zadania, które należy wykonać do przerwy
świątecznej, mając nadzieję, że po świętach będziemy mogli już się spotkać na egzaminie.
Proszę o wysyłanie ich na mój adres mailowy. Zostało nam opracowanie jeszcze kilku wierszy
z poezji współczesnej. Zapoznajcie się z zadaniami i stopniowo je opracowujcie. Proszę nie
lekceważyć przesłanych zadań, bo będziecie z nich oceniani i rozliczani. Pamiętajcie, że
zajęcia nie zostały zawieszone tylko odbywają się zdalnie.

Zadania do poezji współczesnej:
Odsłuchaj na you tube mini wykładu na temat poezji Herberta prowadzonego przez
nauczycielkę Izabelę Kasperek. To taki krótki filmik, znajdziesz go, wpisując hasło
30.Niezłomny. Kilka słów o poezji Zbigniewa Herberta.
Odsłuchaj na you tube mini wykładu na temat poezji Nowej Fali prowadzonego
również przez Izabelę Kasperek, hasło: 29.O poezji Nowej Fali na wybranych
przykładach. Szczególnie chodzi mi o wiadomości na temat poezji Stanisława
Barańczaka
Przeczytaj z podręcznika lub znajdź na stronach internetowych wiersze Barańczaka
Spójrzmy prawdzie w oczy, Wypełnić czytelnym pismem i Garden party.
Zapoznaj się ze wskazówkami do analizy i interpretacji zamieszczonymi w
podręczniku do każdego z tekstów.
Napisz krótką interpretację wiersza Wypełnić czytelnym pismem(około 100 słów)
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Wypełnij przesłaną wcześniej kartę pracy do wiersza Garden party (jeśli jeszcze tego
nie zrobiłeś, wysyłam ponownie)
PYTANIA DO TEKSTU – wiersz GARDEN PARTY
1) Jaki typ liryki dominuje w wierszu Garden party:
a). bezpośrednia b). inwokacyjna (zwrotu do adresata) c). sytuacyjna

Uzasadnij
odpowiedź:…………………………………………………………………………...……………………………………………………………
……….......................................................................................................................................................
2) Postaw hipotezę interpretacyjną: Jaki problem podejmuje autor wiersza?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3) Czemu służy przywołany w wierszu cytat z Norwida: Pomarańcza, jak widzę, z Malty –
wyśmienita!

………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………
……………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………..
4) Jaką wiedzę na temat Polski prezentują uczestniczący w przyjęciu Amerykanie?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
5) Jaki stereotyp Polaka rysuje się w świetle prowadzonych rozmów?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………….
6) Do jakich wniosków skłania wiersz Barańczaka?

……………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Podane tytuły wierszy przyporządkuj ich autorom, wpisując tytuł w odpowiednią kolumnę:

Powrót prokonsula, Utopia, Garden party, W środku życia, Wywód jestemu, Potęga smaku,
Obmyślam świat, Spadanie, Spójrzmy prawdzie w oczy, Przesłanie Pana Cogito, Szare eminencje
zachwytu, Wypełnić czytelnym pismem, Ja stróż, latarnik…

Wisława
Szymborska

Miron
Białoszewski

Stanisław
Barańczak

Zbigniew Herbert

Tadeusz
Różewicz

Życzę przyjemnej pracy a sobie - równie przyjemnego sprawdzania - i do
zobaczenia, mam nadzieję, wkrótce.
Joanna Zajkowska

