
za chwiIę przystpisz do analizorvania tekstow krrlrury (wiersza lirycznego, obra-
zór,v olejnych iutworu muzycznego), lł, których odnajdriesz fascynację n]orzem.pamiętaj, ze stostlnek człowieka c1o moza ottnaldawniejszych cźasow był clwo-isĘ: z jednej strony było ono źródłern bogactw naturalnyó, , arugie1 zaś stanolvi-
ło inspirację dla rnitów i baślri, bęcląc symbolern potegi natury pz-estrzeni i wiecz-
noŚci, CzYtaj, oglądaj i shchaj ulvazniel Zastanów się, zanirrrwybierzeszjeclno 1ub
więcej odpowiednich określeń; gdy zagadnierlie tego *y,rugu. doda1 własne pro-po:y:J. i rozwiń odpolviedź! Na rł,ykonanie pracy rnasz 90 nirrut (2 godz. lekcyj-
ne). ZyczęCi powodzenial

Dokonaj arlaliz.y tekstu poctyckiego Lucjana Rl,dla,§y reny^rozważ.ając ił,skazane
dalej zagadnienia:

Test sprowdza)qcy
umiejętności w dziedzinoch onolizy
i interpretocji tekstow kultury, przekłodu
i ntersemiotycznego, bodojqcy stopień
r ozbudzen io wyobro żni i r oanloj u wrozliwości
estetycznej

Morzc, zielonc lnorze w rrieznlicrnej przcstrzeni.
A nad nlln księzyc mleczny r,r, błękirncj przcżroczy;
Srł,ietlisty nurlzanurlem z daleka się toczy
Snir,żn; pilna. isl<rząc1 hlyskalni prolniclli...

Od czamych skał ku nicbu rł,ionął śpiew syreni -
Lczą na głazaclr, w księzyc rł,bir,vsz1, łzawe oczy,
Na pierś dzier,vczęcą wocla ścieka im z r.r,arkoczy.
Otl hioder hrska ryhia lqc7owu się nliclli.

Śpiewają. t picśń leci" omcllerł,a i gnie się
Dzilł,na. smętna. cudowtra, poclobna ich ciałom.
Na dnie mórz urodzona w koralowyrn lesie...

- Nagle jedna lvskazała poza skalny załotn:
Zaglel, w.dali, na mętnym, srebrnym r,vidnokl.esie
Spielvają... Zagiel płynie... pĄlnie wprost ku sktiłoml
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1 . Podmiot liryczny jest obsenł,atorem opisującym nrorski pelzaż,jego opis jest:

a) sLtclly i obiektywny.
b) drobiazgorł,y.
c) rejestracją wrazeń,
d) poetycką wizją.

2, Wyodrębnrj i scharakteryzuj barrły pejzaż:l.

W wicrszu nlożna zauwazyc:

Tc banvy są: zdecydorvane, wyraziste. nicokreślone. zmienne, nakładające się na

siebie. tllicniacc siq. drgrjace,

3. Opisz własnymi słorvanli, jakie zjarł,iska i obiekty zostały w wierszu zarcjcstro-

Wane:

,1. Jaki to gatunek literacki? Uzasadnij swój wybor:
a) ballada
b) bajka
c) sonet
d l pieśń

5. O]<rcśl §p wiersza (srł,oj wniosek uzasadnij):
a) wiersz emocyjny
bl wiersz sylabicznv
c) rł icrsz hial1 ,....,....,
d) wiersz toniczny......

6, Wypisz z tekstu przykłady zastosowanyclr środków poetyckich:
a) epitet:

b) przerzutnia: .............,.

c) uosobienie: ................

c1) wykrzyknienie: ..........

] . Jaka zasada twórcza towazyszyła poecie? Wiersz jest \\T/razen:
a) silnych emocji,
b) tendencji patrioĘcznych,
c) ambicji malalskich.
d) treści synbolicznych.

8. Jeżeli uzrrałc.
to znak,który m

Wyobraź sobie.

najtrafrriejsze_i iJ

giturFerdlnard

l08
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8, Jeze li uznałeś, ze wiersz ma wyniar symboliczny, to udorvodnij, ze syreny i okręt
to znak, który rnozna odczytać na wiele sposobów

wyobraż sobie, ze wydawca tomiku wierszy Lucjana Rydla poprosił cię o wybór
najtrafniejszej ilustracji do wiersza§/reny,dĄącdo wyboru ó*iobr-y, Nec mer-
gitur Ferdynarda Ruszczyca i Morze wiosnąwładysława Ślewińskiego.

F, Ruszczyc Nec' ntergitttr (ole.j na płćltnie, 201 x 22l cm. Państwolł,e Muzeunl Sztuki ri,. Wilnic)
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W. Slerł,iriski iVorze lyitl,sl,tt! (olej na płótrrie" ;l2 r 6l .5 ct,n. Muzeum Narodolr,e n, Walszarvie)

7. Zanin podejrniesz ostateczną decyzję, zana7lzuj oba obrazy, biorąc pod uwagę
kłvteria z tabelki:

Kry.terium

okeśl temat obrazu

Fcrdynand Ruszczyc Władysław Slewiński

Z jakiej perspektywy
malarz obserwuj e morzę?

Kryteritm

Jakie kolo
w obrazie?

Co intel,-. .

w p!-iZiil,.
Znaidz rl płl
sjonizmu. lt
lub eksprtsi,

6. Utu,<

ll0

2. Poprzepml
,,rozmawia" o
a) .. ..........
b) .................

c) .................
d) .................

C. Debussy z
sią co łączy
najtrafuiejsze

1. Tamuryka
ku, księfcou

l
l
l
l



Kryterium

Jakie kolory dominują
w obrazię?

Ferdynand Ruszczyc Władysław Slewiński

Co interesuj e malarza
w pe.jzażu morskim?
Znajdź wpĘlvy impre-
sjonizmu, symbolizmu
lub ekspresionizmu

2. Po przepro\\radzenitl analizy obrazów fi}ozna zauważyc)zc z wierszem L. Rydla
,,rozmawia" obraz..,....... , poniewaz (rłylicz cztery poclstawołve analogie):
a) . .. .. ,. ,.. ... ..

b) .... ... .

c),.........,.,..
d) ..... ., .

C. DebLrssy zatyfułował swoją kompozycję S|.,reny. Wys,łuchaj utwotu i zastanórv
się. co łączy go z wierszem L. Rydla. Po wysłuchaniu opisi ut,uvór, rvybierając
nrj tra lh i,"jszc ok reslenia :

l, Ta rnuzYka wYrł'ołuje rv słrtchacnt wizję: bezkresnej przestrzeni, katastrofy stat-
ku, księzycowej poświaty, dellkatnego ruclru fal, burzy na morzu,

(wyl icz inne skojarzenia).

2. Nastrój kompozycjijest: dratlatyczny, tlelancholi]ny. pogodny. tajemniczy 
^ 
groż-

ny. niepol<ojący.

3. Dominuje: jasna, pogodna, cienrna. ponLlra barwa dzrvieJ<ów

zł. Tempo muzyki jest: szybkie. u,olne" unrialkowane, majestaĘczne, ztnicnlle.

5. Spieu,chórLr jest: krzykliwy. pogodny, smętl]v, powabny, kusząc1,, raclosny.

6. Utrr,ór nla clialakter: impresjonistyczny. symboliczny, ekspresjonis tyczny.

lll
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7. Po wysłuchaniu utworu l przeczytaniu wiersza mogę stwierdzic. że:

a) muzykę Debussy'ego i wiersz Rydla nic nie łączy,
b) w obu utworach mozna zauważyć dziwny i niepokojący śpiew syren,
c) oba teksty kultrrry zawierają podobny nastrój zagrożenia,
d) w obu ulworach aftyści rvykorzystują zmienne barwy,
c) ..,.,..'.'.'...

(wylicz inne zatlwazone analogie).

Na zakończenie testu odpowiedz w kilku zdaniacl-r. czy zgadz,asz się ze stl,vierclze-

niem Jatnesa Wlristlera: ,,Sztr-rka powinna istnicc osobno i odwoływać się do znly-
słu ar§stycznego oka lub ucha; nie łączyć się z cmocjarni całkowicieiei obcymi" .

SpróbL4 określic własne oczekirł,ania dotyczące sztrrki.
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Modele o(

l
l

cwiczenie ws

1,

a) objaśnia świat

b) daje czło,*iekol
c) zapewnia poc,zt

d) towarzyszynan
e) budujepoźąde

8.a,d,f

11.

- umysł

- myślenie ,,obraz

l 13.

Temat

Barwy

Technika

Kompoą,cja

zasada twrirt
nie obrazu



Test - punktocjo

Lp Punktacja

2

2+|

J.

^

6.

7.

], Tl-., -

rr r 1ll--, _,

i cz1,1:- ,

sZei]] il._ _

i]) 1.. _,

R:,, _

bl i,
i,_

cl l]\ _

i,
dr il, _

..''..:.

ll Ana7izai interpretacja wiersza (łapznie 16 puŃtów)

l.

Proięktowana treść odpowiedzi

Opis jest rejestracjąwrazeń i poetyckąwĘą

Można wydrębnić: zieleń, błękit, biel, czeń, kolor,,srebmy",

,,tęczowy"; barwy sąnieokreślone, zmienne, mieniące się, drga-
jące

Morze w świętlę księżyca @rzestrzei i światło), fale, skaĘ
syreny, okłętzżaglami

Utwór to sonet (kunsztowny Ńład cźernastu wersów, w któ-

rym dwie pierwsze strofu sącźerowersowe, dwie ostatnie trzy-
wersowe, o staŁym układzie rymów (wiersz Rydla jest typowym
sonetem włoskim: czterowersowe stroĄr z rymami okalającymi
abba, ńba; tercyny z układęm cdc, dcd)

Wiersz sylabicmy (o stałej liczbie sylab w kazdym wersie); tr4l-
nastozgłoskowiec

Epitety: zielone morze, księzyc mleczny, pieśń dziwna, smętna,

cudowna
przęrzutnię:

ŚwtettXty nurt za nurtem z daleka się toczy
Śnieżny pianą. (l"b)

|...] l pieśń leci, omdlewa i gnie się
Dziwna, smętna, cudawna, podobna ich ciałom
Uosobienie (personifrkacja) : pieśń amdlewa (lub
urodzona w koralowym lesie,
Wykrzyknienie: |...] płynie wprost - ku skałom!

Wiersz jest wyrazem ambicji malarskich i treści s5rmboliczrych

Syreny jako symbol pokus i słabości, przeznaczeńa,czatamu-
zyki, śmierci; okręt może być makiem: ojczyzny,losu człowie-
czego, duszy dęącej przez oaęan namiętności do zbawienia,
natchnięnia poeĘckiego - wznoszęnia się ponad prozęęgzy-
stencji ludzkiej ,baśni (OkręrWidmo) i świata pozazmysłowe-
go

til ,\:

:Za]"

j,],-

5.

1

J
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Analiza i interpretacja obrazów (8 punktórł); szukanie analogi pomi$zy wier_

szem a obrazem (l0 punktó*,) - łągaie 18 prmktów

L Analiza obrazów:

Ferdynand Ruszczyc

Wzburzone morze nocą w drugim

planie płynący żaglowiec (typ ka-

iaweli), jego rufa jest oświetlona

ciepĘm światłęm latami; na niebie

widaó gwiazdy

Artystaukazał Ąłvioł morski z bli-

skiej perspekrywy (,,żabia perspek-

rywan), zapetniając pierwszy plan

widokiem wzburzonych fal

Kolorystyka ciemna, nięokreślona,

kolory szare (brązy, biele, czerwie-

nie), barwne refleksy

Baśniowośc, nierealność wizji, po-

kazańę odwiecmej walki z żywio-
łem (ekspresjonizm), tajemniczego

woku nocy. Symbolizm, wpłyv{y

romantyzrną impresj onizrnu w par-

§ach świateł

Władysław Śtewinsti Punktacja

Skalisty brueg morski, o który roz- 2

bijają się spienione fale

MalarzŃazŃpejzńmorskizbrze-
gu, podkreśiając dynamikę fal i bez-

kresny horyzont

Barwy zięleni morskiej, biel, brązy

i ugry, stonowane fioleĘ i błękity

Ukaz anie łwiołu morskiego, dlma-

mika fal, wiatru i światła słonecme-
go. Impresjonizm

2. Trafoiejsze jest zestawienie wiersza Rydl a z obrazęmRuszczyca (wybór _ 2 punkty), Jeżeli

"v-t.ł*'.u*i 
śte*insti"go, srrgeru,ląc-slę kolorami pejzażu, obecnością spienionego morza

i czamych skał. to ,u oopo:*i.ar-nie masz punktów;. 1-oasta*o*: *ul:ry pomiędzy wier_

,r.- ńyar" i obrazem Ruszczyca (zaznaleńeriejednej analogii _ 2 punkty):

a) poziom fabuĘ fieden-o#o. dop.łnia drugiisyreny Rydla oczekują na okręt zobrazl
' 

il*r.r_r,.u, obi" i."ny rozgrywają się nocąnawzburzonym morzu)

b) poziom nastroju (.b";;Tó .ń"kteryzuje tajemnicz! nastrój, pełen grozy, niepokoju

iniebezpieczenstwa) __:^^,.^L ^:^

O ńri"-!^ni i mit[(utwory nawią7uj1 do wyobrażeń rozgrywających się poza grailcaml

realności. ,..oy tuotu.ry'.-j.,;"*ńlą.e dó mrtyczrrych s}ren (H9T.,, odyseja, ballady

A. Mickielłiczą bŃń ń. Ch. Andersena;, baśni (legendy o okręcie_Widmo)

d) poziom środków artystycmych (oba utwory wykórzystują technikę impresjonistyczną _
-' iońń* śrriatła i posiadająwyrazrry wymiar synboliczny)

l3l
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Opis utworu muzycznego (7 puŃtow); snkanie analogii między wierszem a mu-

,iką(ą puŃty) - łapznie 1l punktów

Projektowanatreść odpowiedzi Punktacja

Muzyka wlvołuje wizję: bezkresnej przestrzeni, księĄcowej 2

Ó;ń j.itkutn.go *"t", tul, "", (punkt, jeżeliv,ryliczysz do-
'datkowe 

subiek}ryrne skoj arzenie)

Nastrój jest: melancholijny, tajemniczy, niepokojący 1

Dominuje jasna barwa dhvięków 1

Tempo kompozycji jest wolne 1

Spiew chórujest: smętny, powńny, kuszący 1

Mozna zauvłazyćwpĘwy impresjonizmu i symbolizmu 1

Analogie: dziwny iniepokojący śpiew syren; naśrójzagrożenia; 4

ńilr'Ń;,,,. burw; inne ] np, 
^,,oy"^ość 

wiersza, elementy

miĘczrte

Lp,

1,

J.

4.

6.

7.

M wypowiedź pisemna_ 5 punktów. chodzi o w}powiedź świadczącąo subiektyw_

nym odbiorz. ."rti i o'Twoją wrazliwość |Lźei odpowiesz, że szllka Cię nie

interesuje - 0 punktów); najwyżejocń odpowie dziroz§anicz":T: ,:o.:'_"]^:_oś

no sztuki imp.esjontń iiapmnic"ość sztuki symbolicznej.'taęzeteTozgrafllcza_

jące sztukęo wa'lorach wyłączn\eesteĘcznych iszlłkęzaangazowanąpolĘcznie

czy społecznie

PROPONOWANA PROCEDURA OCEN|AN|A TESTU

ceĘący

bardzo dobry

dobry

dostateczny

dopuszczający

niedostateczny

50 pkt

49 - 45 pkt

44 - 38 pkt

37 - 31 pkt

30 - ż4 pkt

23-0pkt

100%

99 -90%

89 -]6%

15 - 62%

61 - 48%

4,7 -0%

)

132
l
l
i

I

l

i


