
JĘZYK POLSKI   KLASA 8                                                                   19.06.2020 

Temat:  Rodzaje literackie- liryka, epika, dramat. Powtórzenie wiadomości.

1. Zapoznaj się z przygotowanym materiałem. 

2. Na dzisiejszej lekcji powtórzymy wiadomości dotyczące liryki:

Liryka – rodzaj literacki

Obejmuje utwory, których treścią są osobiste uczucia, przeżycia, nastroje i refleksje. Osoba wypowiadająca się to podmiot 
liryczny, a forma wypowiedzi – monolog liryczny.

W zależności od tego, w jaki sposób podmiot liryczny przekazuje swoje uczucia, mówimy o różnych typach liryki:
– liryka bezpośrednia – podmiot liryczny wprost mówi o swoich emocjach, ujawnia się,
– liryka pośrednia – podmiot liryczny nie mówi wprost, co czuje, ale oddaje swoje przeżycia za pomocą jakiejś sytuacji, obrazu,
– liryka inwokacyjna – oprócz jawnego podmiotu lirycznego wyróżniamy adresata lirycznego, którym może być osoba lub grupa, 
zjawisko, pojęcie abstrakcyjne (miłość, śmierć).

Liryka bezpośrednia Liryka pośrednia

Podmiot liryczny ujawnia się, wprost mówi o swoich
uczuciach

Podmiot liryczny jest ukryty, o uczuciach mówi za pomocą sytuacji,
obrazu

*** (Jestem Julią…) – Halina Poświatowska

Jestem Julią
mam lat 23

dotknęłam kiedyś miłości

Romantyczność – Adam Mickiewicz

Słuchaj, dzieweczko!
– Ona nie słucha –

To dzień biały! to miasteczko!



miała smak gorzki
jak filiżanka ciemnej kawy

wzmogła
rytm serca
rozdrażniła

mój żywy organizm
rozkołysała zmysły

odeszła (…)

Jestem Julią
mam lat tysiąc

żyję –

Przy tobie nie ma żywego ducha.
Co tam wkoło siebie chwytasz?
Kogo wołasz, z kim się witasz?

– Ona nie słucha. –
To jak martwa opoka

Nie zwróci w stronę oka,
To strzela wkoło oczyma,

To się łzami zaleje;
Coś niby chwyta, coś niby trzyma;

Rozpłacze się i zaśmieje.

 

Utwór najczęściej podzielony jest na wersy i zwrotki, często występują też rymy. Utwory liryczne nastawione są na przeżycia, 
uczucia i przemyślenia. Ważny jest tutaj rytm.

Podział rymów

Podział rymów ze względu na układ:

• AABB – parzyste 
• ABAB – krzyżowe 
• ABBA – okalające 

Podział rymów ze względu na długość słowa:

• męskie (jednosylabowe): dal – żal – bal 
• żeńskie (wielosylabowe): mowa – słowa – głowa 

Podział rymów ze względu na podobieństwo brzmienia:

• dokładne: wieje – dzieje 
• niedokładne: zakręcie – zdobędzie 

Lirykę wyróżnia język poetycki (inny niż nasz codzienny), pełen środków stylistycznych, takich jak: przenośnia (metafora), 
uosobienie, porównanie, epitet, apostrofa, anafora, epifora, powtórzenie, wyraz dźwiękonaśladowczy (onomatopeja). Kliknij 
tutaj: Środki stylistyczne

Gatunki liryki:

• pieśń  (prosta budowa, strofy, refren, zwykle poważna tematyka):
– „Pieśń świętojańska o Sobótce” Jana Kochanowskiego 

• hymn (uroczysta i podniosła pieśń pochwalna na cześć bóstwa, wydarzenia, ojczyzny):
– „Hymn do miłości Ojczyzny” Ignacego Krasickiego 

• tren (żałobny charakter, poświęcany osobie zmarłej)
– „Treny” Jana Kochanowskiego 

• elegia (poważny, refleksyjny, rozpamiętujący sprawy osobiste lub egzystencjalne):
– „Elegia o… (chłopcu polskim)” Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 

• fraszka (krótka, o różnej tematyce, często ironiczna lub humorystyczna, zawiera puentę):
– „Na lipę”, „Na zdrowie” Jana Kochanowskiego 

• sonet (utwór poetycki o regularnej budowie i układzie rymów. Składa się z czterech strof: dwie pierwsze  są czterowersowe
i pełnią funkcję opisową, a dwie ostatnie trzywersowe i mają charakter refleksyjny np. A. Mickiewicz „Stepy 
akermańskie”).

3. Powtórzenie wiadomości na temat- sonetu. Zapoznaj się z informacjami w linku. Wykonaj ćwiczenia interaktywne.

https://www.sutori.com/story/adam-mickiewicz--wxw1o36u2Y11boANkucH7t7j?
fbclid=IwAR3fMJgcHqDA2npzYIDopOp9G7avPWmrVyop05_Xw_xxAZ2FS7uH_LMcSy4

4.

https://aniakubica.files.wordpress.com/2019/09/srodki-stylistyczne.pdf
https://www.sutori.com/story/adam-mickiewicz--wxw1o36u2Y11boANkucH7t7j?fbclid=IwAR3fMJgcHqDA2npzYIDopOp9G7avPWmrVyop05_Xw_xxAZ2FS7uH_LMcSy4
https://www.sutori.com/story/adam-mickiewicz--wxw1o36u2Y11boANkucH7t7j?fbclid=IwAR3fMJgcHqDA2npzYIDopOp9G7avPWmrVyop05_Xw_xxAZ2FS7uH_LMcSy4
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