
IMIĘ I NAZWISKO,  KLASA…………………………………………………………………………………………………………………….

NAZWA  SZKOŁY………………………………………………………………………………………………………………………………..

ETAP MIĘDZYSZKOLNY II POWIATOWEGO KONKURSU
„W świecie poetów i poezji ”

 I. Z jakich utworów pochodzą te fragmenty? Podaj tytuł oraz imię i nazwisko autora.

1. „Stada igrają przy wodzie,
     A sam pasterz, siedząc w chłodzie,
     Gra w piszczałkę proste pieśni;
     A faunowie skaczą leśni.”

……………………………………………………

……………………………………………………

2. „Bąk złośnik huczał basem, jakby straszył kwiaty,
Rdzawe guzy na słońcu wygrzewał liść chory,
Złachmianiałych pajęczyn skrzyły się wisiory,
I szedł tyłem na grzbiecie jakiś żuk kosmaty.”

……………………………………………………

……………………………………………………

3.  „Przez ciała drżący pryzmat
       W muzyce białych iskier
        Łasice się prześlizną

Jak snu puszyste listki”

……………………………………………………

……………………………………………………

4. „Na razie w sobotę o dwunastej w południe
      Syreny ryczą słodko
      I z fabryk wychodzą niebiescy proletariusze

Pod pachą niosą niezgrabnie swe skrzydła jak
skrzypce”

……………………………………………………

……………………………………………………

5. „Obłok równie bezwzględnie
przywalony jest niebem co grób,
kret równie wniebowzięty
Jak sowa chwiejąca skrzydłami.”

……………………………………………………

……………………………………………………

6. „Choć się naprawdę starałem,
      Choć próbowałem usilnie,
      Od ostatniego seansu
      Znów nie zdołałem żyć w pięknie”

……………………………………………………

……………………………………………………

7. „Jakiś ptaszek o świcie oszalał, zwariował,
      To się porwie z gałęzi, to o ziemię ciśnie,
      Przelatuje z jabłoni na kwitnącą wiśnię,
      Jak mała błyskawica siwa i różowa.”

……………………………………………………

……………………………………………………

8. „Klejnocie drogi,
      Mój dom ubogi
      Oddany tobie
      Ulubuj sobie!”

……………………………………………………

……………………………………………………

9. „Czy to na balu w chwilach odpoczynku
      Siądziesz, nim muzyk tańce zapowiedział,
      Obaczysz próżne miejsce przy kominku,
       Pomyślisz sobie: on tam ze mną siedział.”

……………………………………………………

……………………………………………………

10. „ W tym białym domu, w  tym  pokoju,
        Gdzie cudze meble postawiono,
        Musimy skończyć naszą dawną

 Rozmowę smutnie nie skończoną.”

……………………………………………………

……………………………………………………

11. „Choćby przed tobą wszyscy się skłonili,
       Cnotę i mądrość tobie przypisując,
        Złote medale na twoją cześć kując,
        Radzi, że jeszcze jeden dzień przeżyli…”

……………………………………………………

……………………………………………………

12. „ Lecz teraz kiedy teraz nie wiem
         Wiem że oracz winien orać ziemię
         Pasterz pilnować trzody
         Przygoda Ikara nie jest ich przygodą…”

……………………………………………………

……………………………………………………



 II. Ułóż poniższe utwory chronologicznie w kolejności ich powstawania:

1)………………………………                        „ Zając i żaba”

2)………………………………                        „ Karuzela z madonnami”

3)……………………………...                         „ Bogurodzica”

4)………………………………                        „ Owieczka i pasterz”

5)………………………………                        „ O Koźle”

 III.   Podaj imię i nazwisko autora utworu:

1) „O sobie”

2) „ Pan tu nie stał”

3) „ Dusza Pana Cogito”

4) „ Ruszaj z Bogiem”

5) „ Namuzowywanie”

6) „ Prośba o wyspy szczęśliwe”

7) „ Rozmowa o poezji”

8) „ O maluchach”

             9) „ Niegłupie odpowiedzi”

           10) „ Pieśń poranna”

.………………………………………………

.………………………………………………

.………………………………………………

.………………………………………………

.………………………………………………

.………………………………………………

.………………………………………………

.………………………………………………

.………………………………………………

.………………………………………………

 IV.  Połącz w pary autora i tytuł jego utworu:

1) „ Wyprawa do lasu”
2) „ Lasem”
3) „ Brzoza”
4) „ Czereśnie”
5) „ Pocałunek – krajobraz”

A) K.K. Baczyński
B) W. Broniewski
C) S. Grochowiak
D) C. Miłosz
E) J. Tuwim

                                 Dopisz odpowiednie litery:   1) …………
                                                                                2) …………
                                                                                3) …………
                                                                                4) …………
                                                                                5) …………

 V.  Zgadnij kogo przedstawiają dołączone portrety. Podaj imię i nazwisko.

A) ………………………………………………..

B) ………………………………………………..

C) ………………………………………………..

D) ………………………………………………..

                                            



 VI. Z jakich utworów pochodzą poniższe fragmenty? Podaj tytuł oraz imię i nazwisko autora.

1. „Marynarz łajdak zdradził dziewczynę,
     Myślał: na morze sobie popłynę.
     Lecz go wieloryb zjadł na głębinie.”

……………………………………………………………

……………………………………………………………

2. „Nawet najwyższe góry
      Nie są bliżej nieba
      Niż najgłębsze doliny.”

……………………………………………………………

……………………………………………………………

3. „Deszcz  ustaje
      Sady kwitną
      I tego trzymać się trzeba”

……………………………………………………………

……………………………………………………………

4. „ Na początku ojczyzna
       jest blisko
       na  wyciągnięcie ręki”

……………………………………………………………

……………………………………………………………

5. „Boleję nad waszą stratą,
      Lecz można złemu zaradzić
      I gdzie indziej was osadzić.”

……………………………………………………………

……………………………………………………………

6. „Patrzy na gruzy nieprzyjaznych grodów,
      Na rozwalone bramy do ogrodów,
      I gwiazdę zrzuca ze szczytu.”

……………………………………………………………

……………………………………………………………

7. „ Za Twoim rozkazaniem w brzegach morze stoi,
       A zamierzonych granic przeskoczyć się boi;
       Rzeki wód nieprzebranych wielką hojność mają.”

……………………………………………………………

……………………………………………………………

8. „ Kiedy położysz rękę na me dłonie,
      Luba mnie jakaś spokojność owionie,
      Zda się, że lekkim snem zakończę życie…”

……………………………………………………………

……………………………………………………………

9. „Kazano w kraju niewinnej dziecinie
      Modlić się za mnie co dzień… a ja przecie
      Wiem, że mój okręt nie do kraju płynie…”

……………………………………………………………

……………………………………………………………

10. „ Do kraju tego, gdzie winą jest dużą
         Popsować gniazdo na gruszy bocianie,
         Bo wszystkim służą…”

……………………………………………………………

……………………………………………………………

11. „ …kiedy słowa nijakie, niczyje,
         a ja powiem rozpaczą
         słowom, że nic nie znaczą…”

……………………………………………………………

……………………………………………………………

12. „ Krótkie dni,
         Krótkie noce,
         Krótkie lata.”

……………………………………………………………

……………………………………………………………

13. „…tak mi serce bije
        myślałem człowiek
        nie ma serca.”

……………………………………………………………

……………………………………………………………

14. „…modlimy się bo inni się nie modlą
       wierzymy bo inni nie wierzą
       umieramy za tych co nie chcą umierać…”

……………………………………………………………

……………………………………………………………



 VII.  O kim mowa w poniższych fragmentach życiorysów? Podaj imię i nazwisko.

1) Nieprzeciętny poeta polskiego baroku, genialny tłumacz, mistrz stylizacji i poetyckiej puenty.
Przekładając i przerabiając utwory, często modyfikował temat, więc tłumaczone wiersze ze
zbiorów „Lutnia”, „Kanikuła”, „Pieśni” noszą wyraźne piętno oryginalności. Czasem nawet
trudno rozstrzygnąć co jest przeróbką, a co jego własnym tekstem.

………………………………………………………………………………………………………

2) Twórca wszechstronny; poeta, dramaturg, prozaik, malarz i rzeźbiarz. Wcześnie osierocony
wyjechał z Polski w wieku 21 lat i do kraju już nie wrócił. Kolejne etapy jego emigracyjnego
życia to Florencja, Rzym, Berlin, Paryż. Pisał językiem oszczędnym i wieloznacznym. Za życia
poety niemal nic z jego utworów się nie ukazało. Zmarł w 1883 r. Jego twórczość literacka
czekała pół wieku na swoje odkrycie. Dziś uważa się go za poetę wielkiego, wręcz genialnego.
Ale nadal trudnego i wymagającego.

………………………………………………………………………………………………………

3) Poeta, którego wiersze są dziś równie często czytane, jak i słuchane. Do jego wierszy często
komponują muzykę twórcy piosenki poetyckiej. Urodzony w Kijowie, od 1901 r. zamieszkał w
Warszawie. Do jego wczesnych utworów należą zbiory baśni „Klechdy sezamowe” i „Przygody
Sindbada Żeglarza”, napisane na podstawie legend wschodnich. W jego poezji jest duchowość,
uczucie i fantastyka.

………………………………………………………………………………………………………

4) Poeta indywidualista, otoczony legendą jeszcze za życia. Autor wierszy  satyrycznych,
prześmiewczych, a także politycznych. Zdobył sławę poety „rozwichrzonego”, o błazeńskim
stylu bycia. W czasie wojny trafia do obozu jenieckiego, gdzie powstaje m.in. „Pieśń o
żołnierzach z Westerplatte”. Muzą jego poezji i adresatką wielu wierszy była żona poety –
Natalia.

………………………………………………………………………………………………………

5) Poeta, autor tekstów prozatorskich i dramatycznych. Lata okupacji przeżył w Warszawie. Jego
poezja budziła zdumienie, jedni się nią zachwycali, inni ją krytykowali, odmawiając jej nawet
miana poezji. Do dzisiaj jego twórczość uchodzi za trudną w odbiorze. Napisał  m.in. „Pamiętnik
z powstania warszawskiego”.

………………………………………………………………………………………………………

6) Poeta uhonorowany międzynarodowymi nagrodami, z wyjątkiem tej najcenniejszej – Nagrody
Nobla, której przez wiele lat był blisko. Pierwszy tomik poety „Struna światła” okrzyknięto
sensacją, następne również wzbudzały zachwyt. Sławy przysporzył mu zbiór tekstów o sztuce
„Barbarzyńca w ogrodzie”.

………………………………………………………………………………………………………



 VIII.  Z jakich utworów pochodzą poniższe cytaty? Podaj tytuł oraz imię i nazwisko autora.

1. „Tymczasem przenoś moją duszę utęsknioną
Do tych pagórków leśnych, do tych łąk zielonych…”

…………………………………………………………………………………………
2. „Na lwa srogiego bez obrazy  wsiędziesz

I na ogromnym smoku jeździć będziesz.”

…………………………………………………………………………………………
3. „Wsi spokojna, wsi wesoła

Który głos twej chwale zdoła?”

      …………………………………………………………………………………………
4. „Ty masz związane ręce, ja  wolności

Zbywszy, mam rozum łańcuchem powity.”

                   …………………………………………………………………………………………
5. „Śród fali łąk szumiących, śród kwiatów powodzi,

Omijam koralowe ostrowy burzanu.”

      …………………………………………………………………………………………
6. „Skałom trzeba stać i grozić,

Obłokom deszcze przewozić…”

      …………………………………………………………………………………………
7. „ I nie wiem, jak się stało, w którym  okamgnieniu,
       Żeś dotknęła mi wargą spoconego czoła…”

      …………………………………………………………………………………………
8. „Wiruj ą ptaki płowozłote
      Jak lutnie, co uciekły z rąk.”

      …………………………………………………………………………………………
9. „Choćby się oczy zamknęło, marzyło,
      Na świecie będzie tylko to, co było…

      …………………………………………………………………………………………
10. „Twe oczy jak piękne świece,

A w sercu źródło promienia.”

      …………………………………………………………………………………………
11. „A którzy czekali błyskawic i gromów,

Są zawiedzeni”

      …………………………………………………………………………………………
12.  „Boga oglądają nieliczni

Jest tylko dla tych z czystej neumy…”

      …………………………………………………………………………………………
13. „Ktoś z miotłą w rękach

Wspomina jeszcze jak było.”

      …………………………………………………………………………………………
14. „Niektórzy mówią, że nas oko łudzi

I że nic nie ma, tylko się wydaje…”

      …………………………………………………………………………………………
15. „Nade mną świerki rozłożone w pogodzie, pod niebem,

Trwają bez drgnienia, ciężko zielone.”

      …………………………………………………………………………………………



16. „Wiesz, dlaczego dzwon głośny?
Bo wewnątrz jest próżny.”

      …………………………………………………………………………………………
17. „Zbrzydło mi życie, co jest wiecznym niepokojem,

Postanowiłem dziś je skończyć samobojem.”

      …………………………………………………………………………………………
18. „Na smugę cienia nie wbiegaj,

Zaczekaj, trochę zaczekaj!”

      …………………………………………………………………………………………
19. „A na świecie zbożny pobyt,

Po żywocie rajski przebyt”

      …………………………………………………………………………………………
20. „Siła Bóg może wywrócić w godzinie;

A kto mu kolwiek ufa, nie zaginie.”

      …………………………………………………………………………………………
21. „Kto drugi tak bez świata oklasków się zgodzi

Iść… taką obojętność, jak ja, mieć dla świata?”

      …………………………………………………………………………………………
22. „Wi ęc zrywam się i biegnę! Wiatr po niebie dzwoni!

Serce w piersi zamiera… Nie!... To – Bóg, nie oni!...”

      …………………………………………………………………………………………
23. „Pełno nas, a jakoby nikogo nie było:

Jedną maluczką duszą tak wiele ubyło.”

      …………………………………………………………………………………………
24. „A plamki słońca migały

Na lśniącej soczystej trawie.”

      …………………………………………………………………………………………
25. „Znów wędrujemy ciepłą ziemią,

Znów wędrujemy ciepłym krajem.”

      …………………………………………………………………………………………

 IX. Uzupełnij poniższy życiorys. W miejsca wykropkowane wpisz brakujące informacje.

Jan Kochanowski żył w …………… wieku. Był poetą niepospolitym; dał literaturze polskiej

podstawy dalszego rozwoju dzięki stworzeniu nowoczesnego języka poetyckiego i nowych form

gatunkowych.

Jest autorem ponad 300 ……………………………., zwanych też figlikami oraz

…………………………… , napisanych po śmierci  swojej córeczki Orszulki.

Tworzył również …………………………… , wyrażające – na wzór liryki greckiej – radość życia.

Piękne są także …………………………… będące nowatorskim przekładem ze Starego Testamentu.

Wyrazem troski poety o los państwa jest jego dramat ………………………………………………..

  I ostatnie pytanie (podkreśl jedną z odpowiedzi):
 Czy Twiom zdaniem, pytania konkursowe były:     a) łatwe      b) średnio trudne       c) trudne


