
 

C. Synonimów 

D. Wyrazów obcych 

7. Uzasadnij w 2 -3 zdaniach, że bez wody życie na Ziemi byłoby 

niemożliwe. 

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

 

       

Opinia Rodzica: Proszę postawić X 

 

1. Dziecko wykonało samodzielnie zadania: 

 

2. Dziecko nie umiało kilku zadań: 

 

Podpis Rodzica: ……………………...…. 

Opinia ucznia:  

Zadania były:  

 

 

 

 

 

        

 
  J. Małkowska 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

    Poćwicz czytanie ze zrozumieniem oraz  analizę i interpretację tekstu 

poetyckiego.  Wykonaj zadania związane z wierszem. 

 

Nic dwa razy 

Nic dwa razy się nie zdarza  

i nie zdarzy. Z tej przyczyny  

zrodziliśmy się bez wprawy  

i pomrzemy bez rutyny.  

 

Choćbyśmy uczniami byli  

najtępszymi w szkole świata,  

nie będziemy repetować  

żadnej zimy ani lata.  

 

Żaden dzień się nie powtórzy,  

nie ma dwóch podobnych nocy,  

dwóch tych samych pocałunków,  

dwóch jednakich spojrzeń w oczy.  

 

Wczoraj, kiedy twoje imię  

ktoś wymówił przy mnie głośno,  

tak mi było, jakby róża  

przez otwarte wpadła okno.  

                          

                          GAZETKA  DOMOWA SZÓSTOKLASISTY 

 
 15 października  2013r. 
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Łatwe  
Trudne  

Najtrudniejsze 

były zad: 

mailto:spskalmierzyce@noweskalmierzyce.pl
http://www.spskalmierzyce.noweskalmierzyce.pl/


 

Dziś, kiedy jesteśmy razem,  

odwróciłam twarz ku ścianie.  

Róża? Jak wygląda róża?  

Czy to kwiat? A może kamień?  

 

Czemu ty się, zła godzino,  

z niepotrzebnym mieszasz lękiem?  

Jesteś - a więc musisz minąć.  

Miniesz - a więc to jest piękne.  

 

Uśmiechnięci, współobjęci  

spróbujemy szukać zgody,  

choć różnimy się od siebie  

jak dwie krople czystej wody. 

Wisława Szymborska 

 

 

1. Podmiotem lirycznym w wierszu jest 

A.  Mężczyzna 

B. W. Szymborska 

C. Kobieta, która wypowiada się w imieniu nas wszystkich 

D. Nie wiadomo kto 

 

2. Tematem wiersza jest 

A. Lekcja w szkole 

B. Zanieczyszczenie środowiska 

C. Niepowtarzalność każdej chwili 

D. Nieszczęśliwa miłość 

 

3. W dwóch ostatnich wersach utworu znajdziemy 

A. Uosobienie 

B. Przenośnię i dźwiękonaśladownictwo 

C. Dźwiękonaśladownictwo 

D. Porównanie i epitet 

4. „Czysta woda” to 

A. Porównanie 

B. Epitet 

C. Uosobienie 

D. Przenośnia 

5. Z treści wiersza wynika, iż 

A. Wszyscy jesteśmy do siebie podobni 

B. Ludzie ciągle się kłócą 

C. Każdy z nas jest inny 

D. Nie chcemy chodzić do szkoły 

6. Znaczenia słowa repetować będziemy szukać w słowniku 

A. Poprawnej polszczyzny 

B. Ortograficznym 


