Przeczytaj wiersz Jarosława Iwaszkiewicza i odpowiedz na poniższe pytania
Jarosław Iwaszkiewicz
Senne łabędzie płyną na noc do przystani,
Kładą głowy i gasną jak łódki przy wyspie,
Mewy siedzą jak perły na kamiennej grani
I ludzie już czekają, co się komu wyśni.
Miasto, co się układasz do snu pod gwiazdami,
Milczysz, nie nasłuchujesz, bo na wodzie cisza,
A cisza nie nabrzmiewa zmarłymi głosami.
Przecież z Litwy wołano – ale on nie słyszał.
Czekam, kiedy głos zabrzmi nad tą wodą czystą
I przypomni człowieka bo ty nie pamiętasz,
Jaki się w tobie niegdyś dźwignął z ruin cmentarz
I oblał się twą rosą czystą i rzęsistą.
Śpi jezioro, na górach nie słychać klekotu
Kołatek stad, co zeszły w doliny fiołkowe,
Świeży snieg błysnął jeszcze ostatnią pozłotą
Już góry mgłą wieczorną otulają głowę.
Składam skrzydła jak łabędź, jak łabędź odpływam.
Wśród obcych ludzi tłumu na obcym okręcie,
Chmury na niebie rosną i grom się odzywa,
Deszcz gwałtem strun za chwile lustro wody złamie.
Próżno – nie zabrzmi niby w Starym Testamencie
Głos: Adamie – Adamie –
1) Do jakiego rodzaju literackiego należy powyższy utwór:
a) epiki
b) liryki
c) dramatu
2) Ze względu na wersyfikację jak nazwałbyś ten rodzaj wiersza:
a)
b)
c)
d)

wiersz wolny
wiersz rymowany
wiersz sylabiczny
wiersz biały

3) Do kogo swoje słowa kieruje podmiot liryczny:
a) do sennych łabędzi
b) do miasta
c) do Boga

d) do Adama
4) Trzeci wers: „Mewy siedzą jak perły na kamiennej grani” jest
a)
b)
c)
d)

metaforą
personifikacja
porównaniem
epitetem

5) W drugiej strofie znajdujemy nawiązanie do znanego poety z Litwy, chodzi tu o:
a)
b)
c)
d)

Jarosława Iwaszkiewicza
Juliana Tuwima
Jana Kochanowskiego
Adama Mickiewicza

6) Układ rymów w 3 strofie to:
a) a,b,a,b
b) a,b,b,a
c) a,a,b,b
7) Wypisz ze strofy czwartej wyraz dźwiękonaśladowczy. Jak inaczej nazywamy taki środek
stylistyczny?...............................................................................................................................
8) Ze strofy czwartej wypisz dwa epitety:
…………………………………………………………………………………………………..
9) Wyjaśnij czym jest Stary Testament, do którego autor nawiązuje w ostatniej strofie?
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..
10) Określ w kilku zdaniach tematykę wiersza:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….

