
18.05.2020 

TEMAT: Nie warto się buntować.  

 

1. Przeczytaj wiersz ze str.242 i kontekst ze str. 243. 

2. Zastanów się co jest tematem wiersza. 

3. O jakich etapach swojego życia mówi podmiot liryczny 

4. Czy znasz pojęcie: asertywność? 

5. Czy uważasz, że człowiek, który postępuje inaczej niż wszyscy to człowiek idący pod prąd? 

6. NOTATKA: w ramach notatki dokończ zdania: 

 Dzięki utworowi Bursy zacząłem zastanawiać się nad … 

 Utwór zwrócił moją uwagę na …  

 

DO PRZECZYTANIA:  

Andrzej Bursa  żył niezwykle krótko, bo zaledwie dwadzieścia pięć lat , lecz wystarczyło 

mu to, aby na stałe zapisać się do historii polskiej poezji. Nazywano go  „kaskaderem”, 

ponieważ pisał wiersze niezwykle nowatorskie i odważne, przez co sam skazywał siebie na 

komercyjny niebyt. Przez całe krótkie życie związany był z Krakowem, gdzie się urodził, 

uczył, pracował i zmarł. Zalicza się go do wielu ugrupowań, poczynając od pokolenia roku 

1930, poprzez pokolenie „Współczesności”, a na  poetach wyklętych kończąc. Prawda o 

Bursie jest taka, że był twórcą tak oryginalnym, że niemożliwe jest zaszufladkowanie go w 

jakiejkolwiek zbiorowej kategorii. Poeta przeklęty – to poeta zbuntowany przeciw 

społeczeństwu, outsider przekraczający normy obyczajowe . Zwykle osoba z burzliwą 

biografią. I taki właśnie  był Bursa. 

Interpretacja i analiza 

 

Wiersz rozpoczyna liryczne wyznanie podmiotu, wspominającego swoje początki w opanowywaniu 

techniki chodzenia: 

„Tyle miałem trudności 

z przezwyciężeniem prawa ciążenia”. 

W tym procesie towarzyszyło mu złudne przekonanie, iż gdy wreszcie „stanie na nogach”, inni uchylą 

przed nim czoła, okażą mu szacunek i pogratulują. Stało się jednak inaczej: 

„a oni w mordę”. 

Zaczerpnięte z potocznego języka sformułowanie „w mordę” sugeruje, iż podmiot został pobity, gdy 

tylko opanował sztukę chodzenia. Nie rozumie motywacji swoich oprawców, co potwierdzają słowa: 

„nie wiem co jest” oraz „nic nie rozumiem”. 

Mimo problemów, nadal: 

„usiłuję po bohatersku zachować pionową postawę”. 

Trwa przy swoim postanowieniu, choć wszyscy odradzają mu trzymanie głowy w górze i 

wyprostowaną postawę: 



„»głupiś« mówią mi życzliwi (najgorszy gatunek łajdaków) 

»w życiu trzeba się czołgać czołgać«”. 

Dwukrotne powtórzenie bezokolicznika „czołgać” podkreśla konieczność rezygnacji w „chodzenia” 

na rzecz „pełzania”. 

Podmiot w pewnym momencie ulega namowom: 

„więc kładę się na płask 

z tyłkiem anielsko-głupio wypiętym w górę 

i próbuję 

od sandałka do kamaszka 

od buciczka do trzewiczka 

uczę się chodzić po świecie”. 

Nie mając już siły na sprzeciwy i trwanie w opozycji, kładzie się jak inni na ziemię, wypinając w 

„anielsko-głupi” sposób „tyłek” i starając się „chodzić po świecie” jak inni. Kolokwializm określający 

tylną część ciała, służącą nam do siedzenia oraz zdrobnienia nazw obuwia to zabieg celowy, mający 

na celu ośmieszyć ogólnie przyjętą postawę w społeczeństwie, opisaną przez Bursę. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19.05.2020 

TEMAT: Podanie 

1. Zapoznaj się z tematem z podręcznika ze str. 244. 

2. Z podaniem szybciej czy później każdy z Was się zetknie – chociażby szukając pracy. 

3. NOTATKA:  

Podanie to pismo urzędowe, które powinno zawierać naszą prośbę skierowaną do osoby, instytucji, 

placówki oświatowej, firmy lub zakładu pracy o załatwienie konkretnej rzeczy. Tekst powinien być 

zwięzły, jasny i konkretny. W podaniu należy posługiwać się stylem urzędowym – a więc oficjalnym. 

Podanie powinno mieć stały układ poszczególnych elementów. Nasze podanie możemy do adresata 

zanieść osobiście, wysłać je pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną. 

 

4. w zeszycie ćwiczeń wykonaj ćw. 1 str. 103  

 3 i 4 str. 104 

 

 



20.05.2020 

TEMAT: Internet.  

1. Zapoznaj się z tematem z podręcznika ze str. 246 – 249 

2. Zastanów się jak dziś funkcjonują w Internecie takie formy jak: list,  rozmowa, pamiętnik/dziennik, 

poradnik. Co zmieniło się z formy klasycznej, a co zostało? 

3. Jako, że w temacie Internetu jesteście lepsi ode mnie – notatki nie ma ;-) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21.05.2020 

22.05.2020 

TEMAT: Fonetyka – powtórzenie wiadomości. 

1. przeczytaj temat z podręcznika str.250 – 253. 

DO PRZECZYTANIA: 

FONETYKA to nic innego jak wszystkie głoski, litery, akcent, ubezdźwięcznienie, uproszczenia grup 

spółgłoskowych itp. Temat był szczegółowo omawiany w klasie 7. 

W ramach powtórzenia proszę Was bardzo żebyście sprawdzili swoją wiedzę, ile pamiętacie wykonują 

ćwiczenia ze strony e- podręczniki. Tam możecie od razu sprawdzić swoje błędy. Wykonajcie te 

zadania, w których chcecie sprawdzić ile i co pamiętacie.  

https://epodreczniki.pl/a/wsrod-liter-glosek-i-sylab/DXiq1YsI1 

https://epodreczniki.pl/a/staw-czolo-roznym-gloskom/Dw38pf6No 

https://epodreczniki.pl/a/dzwieczna-czy-bezdzwieczna/DhuXFa5EX 

https://epodreczniki.pl/a/wsrod-liter-glosek-i-sylab/DXiq1YsI1
https://epodreczniki.pl/a/staw-czolo-roznym-gloskom/Dw38pf6No
https://epodreczniki.pl/a/dzwieczna-czy-bezdzwieczna/DhuXFa5EX

