
JĘZYK POLSKI KL. VII 16.04, 17.04 

Na dzisiejszym spotkaniu zaproponuję indywidualne podejście każdego z Was do prezentacji osoby 

mówiącej z wiersza pt. "Możliwości". 

 

Temat: Charakterystyka osoby mówiącej w wierszu Wisławy Szymborskiej pt. "Możliwości". 

Anafora jako celowe powtórzenie w utworze literackim. 

 

Ten podmiot liryczny często dokonuje ciekawych wyborów. 

Związek główny: 

podmiot (co robi?) dokonuje 

podm. gramat.        orzecz. czasownikowe 

Związki poboczne: 

podmiot (który?) ten - przydawka 

podmiot  ...........    .......................  -  ............................. 

dokonuje  ..........   ........................  -  .............................. 

dokonuje ............   ......................... - ............................. 

wyborów  ............   ........................  -  ........................... 

(proszę dokończyć według wzoru) 

Teraz zapraszam do podręcznika (str. 237.) i proszę o ciche przeczytanie utworu a także 

informacji oraz objaśnień umieszczonych z boku. Po czym tekst należy przeczytać głośno - raz, nawet 

dwa (warto zaprosić dorosłych domowników do obcowania z poezją i zapytać, co oni (on,ona) sądzą/-i o 

osobie mówiącej w tym wierszu - będzie to dla Was ciekawe doświadczenie, a może jakaś podpowiedź 

do dalszej pracy). 

Na pewno zwróciliście uwagę nie tylko na niezwykłą prezentację osoby mówiącej 

(wypowiadającej się w 1.os. l. poj.) w tym tekście poetyckim, ale też na specyficzną budowę utworu,  

w tym  powtarzanie się jednego słowa:"Wolę" na początku licznych wersów. To anafora. 

Zapiszcie w zeszytach i przeczytajcie dodatkowe wyjaśnienie oraz przykład w Waszym podr. (ramka 

str. 238) : 

Anafora to powtórzenie tego samego słowa lub połączenia wyrazowego na początku kolejnych wersów 

w utworze poetyckim albo na początku kolejnych zdań w tekście epickim. 

Teraz każdego z Was proszę o wykonanie rysunku na temat: Jak wyobrażasz sobie świat, w 

którym osoba mówiąca z przeczytanego wiersza Szymborskiej czuje się dobrze? Pracę plastyczną (może 

być na kartce wklejonej do zeszytu) należy opatrzyć własnymi komentarzami (Wasza interpretacja 

fragmentów) lub stosownie dobranymi cytatami (apeluję o bezbłędny zapis fragmentów - cytowanie). 

Nie zapomnijcie o estetyce. 

Jako podsumowanie wykonujemy ustnie zad.3./238. 

Praca dla chętnych: napiszę tekst poetycki (najmniej 3 strofy) pt. "Wiersz dla ... "  lub "Wiersz o 

..." (uzupełnię bądź zmienię tytuł), w którym pojawi/-ą się anafora/-y. Prace przysyłamy na mojego 

maila do 24 kwietnia 2020 r. (piątek); (temat wpisują do zeszytów  wszyscy).   

Miłej pracy! Spotkamy się w poniedziałek                p. Polak 


