
Język polski kl. VIII 

Dzień dobry! W tym tygodniu proponuję następujące tematy. 

 

1. Temat: Co o postawie wobec życia mówi ułożenie naszego kręgosłupa? – A. Bursa    

              „Nauka chodzenia”. 

 Zapoznaj się z biografią i z utworem A. Bursy, s. 242. 

 Przepisz notatkę do zeszytu: 

Andrzej Bursa – to niepokorny buntownik, poeta przeklęty, który nie godząc się na  

kompromisy, rzucał otwarte wyzwanie komunistycznym władzom oraz utartym schematom  

i zasadom. Oskarżał całe swoje pokolenie, w tym także siebie, o konformizm  

i brak reakcji wobec ucisków ze strony władzy czy społecznych konwenansów.  

 W wierszu „Nauka chodzenia” podmiot liryczny relacjonuje swoje zmagania  

z zachowaniem naturalności i szczerości w codziennym życiu. Choć wkłada wiele sił  

w pozostanie sobą, w zachowanie twarzy, w prezentowanie „postawy wyprostowanej”, ulega 

w końcu „życzliwym” i … zaczyna się „czołgać”. W finale podmiot z odważnego buntownika 

zmienia się w uległego konformistę, z dumnego opozycjonisty w bojaźliwego oportunistę, z 

idącego pod prąd antagonisty w kulącego się kapitulanta. Choć „przezwyciężenie prawa 

ciążenia”, czyli sprzeciwienie się panującym normom kosztowało go wiele wysiłku, to jednak 

zachowanie wierności swoim zasadom okazało się na dłuższą metę niemożliwe. Osoba 

mówiąca zdaje sobie sprawę ze swej śmieszności, gdy czołga się  

„z tyłkiem anielsko- głupio wypiętym w górę”, lecz wyznaje zasadę, iż przegranie jednej 

bitwy nie przesądza o klęsce w całej wojnie. Potwierdza to ostatni wers: „uczę się chodzić po 

świecie”, a dokładnie bezokolicznik „chodzić”. Podmiot nie użył słowa „pełzać” czy 

„czołgać” – nadal zamierza zgłębiać tajniki i tajemnice nauki chodzenia, czyli wymuszającą 

wyprostowaną postawę i wysoko uniesioną głowę.  

 Utwór reprezentuje rodzaj liryki bezpośredniej jest wierszem wolnym ( różna 

długość wersów, brak znaków interpunkcyjnych ) oraz wierszem białym ( brak rymów ). 

Poeta, stosując kolokwializmy ( np. tyłek, morda ) i zdrobnienia ( np. buciczka, trzewiczka 

), ośmiesza ogólnie przyjętą w społeczeństwie postawę. 

Etapy w życiu podmiotu lirycznego: 

 sprzeciwienie się panującym zasadom -  „ przezwyciężenie prawa ciążenia”; 

 kierowanie się w życiu szczerością, własnym zdaniem -  „stawanie na własnych 

nogach”; 
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 próba zachowania wyznawanych wartości, niepoddawanie się większości -  

„usiłowanie zachowania pionowej postawy”; 

 poddanie się, uległość wobec społecznych konwenansów – „ położenie się na płask  

i czołganie się”.  

 Wykonaj w zeszycie ćw. 3, 4, 5, s. 242. 

 Przepisz do zeszytu i dokończ zdania: 

 Dzięki utworowi Andrzeja Bursy zacząłem/ zaczęłam zastanawiać się nad … 

 Utwór Andrzeja Bursy zwrócił moją uwagę na … 

 

2. Temat: Zwracam się z uprzejmą prośbą o …, czyli o tym, jak formułować prośby  

              w stylu urzędowym. 

 Zapoznaj się z informacjami o budowie podania i przydatnym słownictwie – 

podręcznik, s. 244 – 245. 

 Wykonaj w zeszycie ćw. 2, 3, s. 245, a ćw. 4 z tejże strony wyślij na maila.  

 

3. Temat: Gdy jestem online. O Internecie jako przestrzeni, w której funkcjonuje  

             współczesny człowiek.  

 Zapoznaj się z informacjami w podręczniku s. 246-249. 

 Na podstawie tych informacji sporządź w zeszycie notatkę, która będzie zawierała: 

 krótką historię internetu; 

 elementy przekazu internetowego; 

 gatunki wypowiedzi internetowych. 

 Wykonaj w zeszycie ćw. 5, 6, s. 249. 

 Ćw. 8/s.249 zapisz w Wordzie i wyślij na maila.  

 

 

 
 


