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Co o tym sądzicie?
1  Gdzie można zobaczyć budynki 

przedstawione na fotografiach? 
Zastanawiając się nad odpowiedzią, 
zwróćcie uwagę na to, czy domy te są 
przypisane do określonej przestrzeni 
(np. miasto, wieś), czy też nie.

2  Który z przedstawionych domów 
najbardziej wam się podoba? Czy 
wasze opinie są podobne, czy różne? 
Spróbujcie uzasadnić, dlaczego.

3  A jak wyglądają domy waszych 
marzeń? W jakim otoczeniu chcieli-
byście mieszkać? Wymieńcie się 
między sobą refleksjami na ten temat. 
Czy większość z was ma podobne, czy 
różne upodobania?

4  Czy według was architekci, 
projektując budynki, powinni zwra-
cać uwagę na sąsiadującą zabudowę? 
A czy powinni ewentualnie uwzględ-
niać także styl regionu?

5  Na co zwrócilibyście uwagę w swo-
jej miejscowości, gdybyście zostali jej 
głównymi architektami? Jakie 
budynki chcielibyście w niej widzieć, 
a jakich nie? Dlaczego?
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Gromadzenie i opracowywanie informacji
 Czy powinny istnieć przepisy określające, 

jak mają wyglądać budynki w danej miejsco-
wości, czy przeciwnie, każdy powinien mieć 
prawo do zbudowania takiego domu, jaki mu 
się podoba? Przeprowadźcie na ten temat 
klasową sondę. Niech  k a ż d a  osoba zazna-
czy jedną opinię – tę, z którą się zgadza:

A. Powinny istnieć przepisy określające, jak mają wyglądać 
budynki w danej miejscowości lub regionie.
B. Każdy powinien móc zbudować taki dom, jaki mu się podoba.
C. Nie mam zdania na ten temat.

Następnie zliczcie wyniki i określcie, jaki procent uczniów waszej 
klasy opowiada się za każdą możliwością. Wyniki przedstawcie  
na dowolnym diagramie.

A n k i e t A  C B O S

1 Centrum Badania Opinii Społecznej (CBOS) – instytucja zajmująca się systematycznym badaniem opinii Polaków na różne 
tematy. Pracownicy CBOS zwracają się do losowo wybranych osób z prośbą o odpowiedzi na różne pytania, następnie zliczają 
wyniki i opracowują je w postaci komunikatów.
2 respondent – osoba odpowiadająca na pytania w badaniu przeprowadzanym za pomocą ankiety lub wywiadu

W wielu miejscowościach buduje się dużo domów jednorodzinnych. 
Domy te na ogół bardzo się różnią jeden od drugiego i od dotychczasowej 
zabudowy. Czy Pani/Pana zdaniem:

Centrum Badania Opinii Społecz-
nej1 przeprowadziło ankietę, której 
celem było ustalenie, co Polacy 
myślą na temat wyglądu miejsca 
zamieszkania.
Z badań wynika, że aż 85% ankieto-
wanych zwraca uwagę na estetykę 
otoczenia i interesuje się wyglądem 
budynków, dróg czy ulic i placów  
w miejscowościach, w których 
mieszkają. Całkowity brak zaintere-
sowania tą kwestią wykazuje tylko 
co dwudziesty badany (5%).
Wśród respondentów2 panuje 
powszechna zgoda co do wpływu 
wyglądu otoczenia na samopoczucie 
ludzi. Prawie wszyscy zgadzają się 
z twierdzeniem: „ładna zabudowa 
i otoczenie sprawiają, że ludzie się 
lepiej czują” (98%).
Przeważająca większość Polaków 
(80%) wolałaby mieszkać – gdyby 
miała możliwość wyboru, a warunki 

byłyby podobne – w domu nowo wy-
budowanym, a nie w starym,  
sprzed wojny. Przy tym ponad poło- 
wa (53%) zdecydowanie wybiera  
nowe budownictwo. Mieszkanie  
w starym budownictwie woli  
co siódmy respondent.
Większość ankietowanych (71%) 
uważa, że przy remontowaniu i uno-
wocześnianiu swoich mieszkań lokato-
rzy starych budynków powinni dbać 

o zachowanie istniejącego porządku 
architektonicznego i estetyczne-
go ładu. Niespełna jedna czwarta 
(23%) twierdzi, że mieszkańcy 
powinni mieć całkowitą swobodę 
i kierować się tylko swoimi upodo-
baniami. Jeśli chodzi jednak o budo-
wę domu jednorodzinnego,  
to większość badanych (62%) jest 
zdania, że każdy powinien sam de-
cydować o wyglądzie swojego domu.

Na podstawie komunikatu z badań CBOS, lipiec 2003 r.

Powiedz mi, 
jak chciałbyś 
mieszkać…
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Poradnik językowy
Procenty
Jeżeli wyraz procent łączy się z liczebnikiem głównym (z wyjątkiem liczebnika 
jeden), to aż w czterech przypadkach: w mianowniku, dopełniaczu, bierniku 
i wołaczu jego forma ma postać: procent.

Jeśli wyraz procent poprzedzony jest liczebnikiem ułamkowym, w każdym 
przypadku ma postać procent:

Liczebniki ułamkowe
Pamiętaj, że: 

 liczebnik pół jest nieodmienny  
Upiecz ciasto z pół kilograma jabłek. 
Zawodniczce zabrakło do zwycięstwa pół sekundy.

 liczebnik rodzaju męskiego półtora ma też formę żeńską półtorej, łączącą się 
z rzeczownikami rodzaju żeńskiego

Dziecko wypiło półtora litra soku.
Do barwnika należy dodać półtorej szklanki wody.

 odczytując lub zapisując słownie ułamki zwykłe lub dziesiętne, licznik ułamka 
odmieniamy jak liczebnik główny, mianownik zaś jak liczebnik porządkowy: 

5/9 – pięć dziewiątych 
Nie ma pięciu dziewiątych litra roztworu.
0,06 – sześć setnych
Kolarz mógł się pochwalić sześcioma setnymi sekundy przewagi nad rywalami.

  Zamień zapis liczbowy (w nawiasach) na odpowiednie wyrażenia 
słowne.

Gwałtownie przybyło mieszkańców miast, którzy gdyby mieli taką możliwość, 
przenieśliby się na wieś: (z 15 do 31%) ..................................................... w wielkich miastach,  
(z 12 do 25%) ..................................................... w miastach najmniejszych, a w średnich –  
(z 8 do 29%) ..................................................... . I tylko w miastach dużych jest, jak było –  
(19%) ..................................................... ich mieszkańców spodobałoby się mieszkanie na wsi. 
Wieś coraz bardziej podoba się też jej mieszkańcom – cieszy się ona (70%) ........................
............................. zwolenników. Tylko (40%) ..................................................... mieszkańców 
metropolii odpowiada życie w wielkim mieście.

M. dwadzieścia dwa procent

w M., D., B., W.
taka sama forma: procent

D. dwudziestu dwóch procent
C. dwudziestu dwóm procentom
B. dwadzieścia dwa procent
N. dwudziestoma dwoma procentami
Ms. o dwudziestu dwóch procentach
W. dwadzieścia dwa procent!

M. pięć i pół procent

niezmienna forma: procent

D. pięciu i pół procent
C. pięciu i pół procent
B. pięć i pół procent
N. pięcioma i pół procent
Ms. o pięciu i pół procent
W. pięć i pół procent!

zeszyt ćwiczeń 

Sprawdź 
zrozumienie tekstu 

1  Wyjaśnij, co się składa na 
estetykę otoczenia (możesz 
posługiwać się sformułowaniami 
z tekstu).

2  Znajdź fragment, z którego 
wynika, że:

a) większość Polaków nie 
chciałaby mieszkać w starym 
budynku
b) tylko nieliczni uważają, że 
brzydka zabudowa nie ma 
wpływu na samopoczucie 
mieszkańców
c) 1/20 Polaków w ogóle nie 
przywiązuje wagi do wyglądu 
swojego miejsca zamieszkania.

3  Jedno z pytań ankiety brzmia-
ło: „W niektórych dawnych 
budynkach mieszkalnych część 
lokatorów unowocześnia swoje 
mieszkania, np. wymienia okna 
na nowe. Czy Pani/Pana zdaniem 
lokatorzy powinni starać się o to, 
żeby w budynku były jednakowe 
okna?”.
Który fragment artykułu jest 
o g ó l n y m  w n i o s k i e m 
wynikającym z odpowiedzi 
udzielonych na to pytanie przez 
ankietowanych? 

4  Do którego zdania artykułu 
odnosi się diagram?

5  W jakim celu do tekstu 
dołączono diagram? Co wnosi on 
do przekazu informacji?

6   Na podstawie tekstu 
uzupełnij poniższe zdania:
Synonimem wyrazu respondent 
jest pojawiający się w tekście 
wyraz ...................................................................... . 
Respondent jest rzeczownikiem, 
a jego synonim, znaleziony 
w tekście, jest .................................................... 
......................................................................

...................................................................... . 
Słowa te można też zastąpić 
jeszcze innym wyrazem blisko-
znacznym, np. ................................................ .
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Sprawdź zrozumienie tekstu
1  Jak autor artykułu ocenia dom państwa Kuryłowi-

czów? Odpowiadając, przytaczaj sformułowania z tekstu.

2   Znajdź w tekście artykułu słownictwo opisujące 
(wyrazy wraz z określeniami) i wpisz je we właściwe 
rubryki tabeli.

kształty i rozmiary domu 
(np. wysokość, bryła)
elementy i detale
położenie budynku
tworzywa, z których wykonany 
jest budynek
wrażenie, jakie wywiera dom

3   Odszukaj w tekście wyrazy lub sformułowania 
synonimiczne do podanych niżej. 
tworzywa (1 wyraz): ......................................................................................................
respektuje miejscową tradycję (1 sformułowanie): .......................
..............................................................................................................................................................

forma budynku (2 wyrażenia): ..........................................................................

jego formę podyktował charakter terenu (2 sformułowa-
nia): .......................................................................................................................................

4  W jakim znaczeniu autor użył słowa język w zdaniu: 
„To wszystko staraliśmy się «przetłumaczyć» na uwarun-
kowania naszej działki, […] używając do tego języka 
właściwego dla XXI wieku […]”?

5  Wyjaśnij, jak rozumiesz tytuł artykułu, i uzasadnij, że 
treść artykułu odpowiada jego tytułowi (przytaczaj cytaty).

Lekkie pióro
Opis domu

1  Przeczytaj tekst zatytułowany Fioletowy dom pod kątem wyróżnionych w nim elementów. 

Następnie spróbuj wydzielć najistotniejsze twoim zdaniem elementy budowy w drugim tekście, 

zatytułowanym Stary domak wsród drzew.

 
 

2  W opisie Stary domek wśród drzew wskaż słownictwo nacechowane ekspresywnie.

3  Opisz interesująco dom, którego wygląd cię zaciekawił. Używaj słownictwa nacechowanego ekspresyw-

nie, za pomocą którego wyrazisz swój stosunek do opisywanego domu.

Możesz zastosować znaną ci już metodę: od ogółu do szczegółu, tzn. najpierw opisać ogólny, widok domu i jego 

otoczenia, potem ukazać najistotniejsze elementy wyglądu elewacj, stopniowo zbliżać się do budynku i wskazy-

wać coraz drobniejsze detale, a na koniec wejść do wnętrza i zamknąć opis uwagą na temat mieszkańców.

Fioletowy dom 

Wzdłuż uliczki ciągną się nudne jedno-
piętrowe szeregowce z szarobeżowymi 
elewacjami i równymi rzędami identycz-
nych okien. Monotonię przerywa segment 
pomalowany na fioletowo. Właściciel nie 
poprzestał na jaskrawej kolorystyce elewa-
cji. Ościeżnice okien pomalował na czarno, 
a framugi na jasnoróżowo. Najważniejsza 
zmiana, której dokonał, polegała na dobu-
dowaniu werandy. Ciągnie się ona wzdłuż 
całej frontowej ściany. Podtrzymują ją 
drewniane czarne belki, a ocienia daszek 
pokryty ciemną dachówką. Cały wygląd 
fasady segmentu świadczy o upodobaniu 
właściciela do mocnych, kontrastowych 
efektów. Pewne jest też, że za nic ma  
on ład architektoniczny, natomiast zależy 
mu na tym, by nadać swojemu domowi 
oryginalne piętno.

Stary domek wśród drzew

Spomiędzy drzew wyłania się bryła partero-
wego budynku dosłownie przygniecionego 
przez dwuspadowy dach ze słomianym 
pokryciem. Ściany z drewnianych bali, kiedyś 

pobielone, dziś łuszczą się resztkami wapna. 

Parapety okienne unoszą się niecały metr 
nad poziomem gruntu, co potęguje wrażenie, 

że chałupinka jest wciśnięta w ziemię.  
Za to maleńkie okienka wyglądają, jakby 
pogodnie zerkały spod niskiej strzechy. Spra-

wiają to pomalowane na biało framugi  
i jasnobrązowe obramienia otworów okien-
nych, a także okiennice, obramowane na 
jasnobrązowo, z biało-beżowymi płycinami. 

Maleńki ganeczek zwieńczony jest daszkiem 

z ozdobnym szczytem. Do ganku prowadzą 
dwa kamienne schodki. Ich gładka po-
wierzchnia przypomina o pokoleniach, które 

przekraczały progi domostwa.

Opis domu można zacząć od 
zaprezentowania otoczenia, 
w które został on wkomponowany. 
Przymiotniki: nudne, szarobeżowe, 
identyczne pokazują, że otoczenie 
to jest monotonne.

Jeden budynek przerywa tę 

monotonię, to właśnie on 

zaciekawił patrzącą osobę.

Teraz można już bardziej 
szczegółowo opisać, które 
elementy domu są szczególnie interesujące.

Na koniec jeszcze jedno 

spojrzenie na dom. Można  

już wysnuć wnioski na temat 

upodobań jego właściciela.
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Jakie będą domy XXI wieku?

Zdaniem większości architektów, dom 
XXI wieku musi być przyjazny środo-

wisku. Powinien on być tak zaprojektowa-
ny, by wtapiał się w krajobraz i zużywał 
jak najmniej energii. Ma czerpać energię 
z takich źródeł, jak słońce czy wiatr, chro- 
nić się przed zimnem właściwym ustawie-
niem względem kierunków świata lub wy-
korzystaniem naturalnych osłon terenu.
Słynny szwajcarski architekt Peter Vetsch 
uważa, że warunki stawiane nowoczesne-
mu budownictwu ekologicznemu spełniają 
domy zagłębione w ziemi. Dzięki niewiel-
kim wahaniom temperatury ziemi domy te 
łatwiej ogrzać i utrzymać w nich ciepło,  
niezależnie od zmian pogody. No i –  
co równie ważne – nie psują krajobrazu.

Co o tym sądzicie? 
1  Jak wam się podobają domy zaprojektowane przez 

Petera Vetscha? Czy chcielibyście w podobnym domu 
zamieszkać? Uzasadnijcie swoje odpowiedzi.

Co o tym sądzicie? 
 Przeczytajcie zamieszczony obok tekst history-

ka, prof. Marcina Kuli, a następnie zastanówcie się, 
czy domy w waszej miejscowości (lub dzielnicy) 
świadczą o zwracaniu się ludzi „do wewnątrz”,  
czy przeciwnie, „na zewnątrz”? Jakie fakty o tym 
świadczą? 

Gromadzenie 
i opracowywanie informacji

 Wykonaj album – tradycyjny lub w postaci 
prezentacji multimedialnej – którego temat 
wybierzesz z następujących propozycji:

1. Ciekawe domy w mojej miejscowości 
(regionie).
2. Tradycyjne budownictwo w różnych 
regionach Polski.
3. Jak mieszkają ludzie w różnych częściach 
świata.

Wykonaj zdjęcia i/lub rysunki domów w ich 
autentycznym otoczeniu lub wykorzystaj materia-
ły znalezione w różnych źródłach (nie zapomnij  
o podaniu tych źródeł), podpisz je i przedstaw 
swoje uwagi na ich temat.

2  Jak waszym zadaniem będą wyglądały domy budowane 
za kilkadziesiąt lat? Opowiedzcie o swoich prognozach 
i wyobrażeniach.

Sposób mieszkania odzwierciedla – świadomie lub podświa-
domie – poglądy z zakresu stosunku do innych ludzi. W nie-
których krajach budowle są tradycyjnie zwrócone do we-
wnątrz, w innych zaś na zewnątrz. Te pierwsze mają atrium1 
lub innego typu miejsce życia społecznego w środku, pod-
czas gdy te drugie są raczej miejscem spania, a ich kształt 
i piękno mają być podziwiane z zewnątrz; w ich wypadku 
życie społeczne najczęściej toczy się na ulicy. W domkach 
angielskich ładnie miało być wewnątrz, podczas gdy wszyst-
kie rury ciągnięto po ścianach zewnętrznych. Włoska archi-
tektura miała współżyć z ulicą.

Dziś zjawisko zwracania się ku wewnątrz odtwarza się w for-
mie powstawania odizolowanych domów i osiedli bogatych 
ludzi w wielkich miastach. Nieraz zaznacza je nie tylko bram-
ka, strażnik i lokalna telewizja dla kontroli przychodzących, 
ale również takie urządzenie domu, by dzieci mogły zaspo-
kajać swoje potrzeby zabawowe na miejscu, bez potrzeby 
ponownego wychodzenia po szkole. 

Gdzieś trzeba mieszkać, pismomba.wspiz.edu.pl

1 atrium – niezadaszony wewnętrzny dziedziniec otoczony ze wszystkich 
stron ścianami budynku

Mieszkańcy a ich sąsiedzi    Marcin Kula

Domy według projektu Petera Vetscha w miejscowości Dietikon, Szwajcaria
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Stanisław Vincenz
Huculska chata

Co ma trwać długo, powstaje długo. Niech nas nie dziwi, 
że z budową nowej chaty nikt się nie spieszy. 

O samym miejscu zdatnym, dobrym, błogosławionym 
i na budowę przeznaczonym, zwierzęta domowe, krówki  
i gazdy1-karzełki, mrówki pierwsze wiadomość ma- 
ją. Więc trzeba pilnie patrzeć, w których miejscach by-
dło lubi odpoczywać lub gdzie się gnieżdżą mrowiska,  
bo tam jest dobre miejsce na chatę. A wtedy jeszcze 
w tym miejscu niech sam gazda lub cieśla2 watrę3 rozpali 
i zaśnie przy niej: jeśli ma sny dobre, miłe i pogodne, 
zwłaszcza,  jeśli mu się przyśni chudoba4, jest to radosne 
potwierdzenie, że znaleziono miejsce przez święte moce 
wskazane. 

I wtedy na tym miejscu zakopują krzyż ze smereczy-
ny5, poświęcony i okadzany kadzidłem. 

Do budowy chaty wybrano długo przed postawieniem 
jej okrągłe, a równej długości bierwiona6 i równej grubości, 
im okazalsze, tym lepsze. Lecz nie w tym rzecz, by drzewo 
przez samą grubość było dobre. Ważne, by było rodem ze 
zdrowego, z twardego podłoża, jak się mówi „gęstolate”, 
czyli o latach – to znaczy słojach – zbitych. […]

Na czterech węgłach, często w miejscu, gdzie wykar-
czowano korzenie, kopie się cztery doły, dwa metry w głąb 
i pół metra szerokie. Tu chata ma puścić swoje korzenie w 
ziemię: w te doły sypie się głazy i kamienie, często przy-
noszone z daleka, z potoka, a czasem z rozbitej czekanem7 
skały podziemnej, i ubija się mocno tak zwaną doubnią, 
to jest kłodą w kształcie ogromnego, drewnianego młota. 
Ubija się tak, że powstają niejako cztery słupy kamienne, 
mocno tkwiące w ziemi, a nieco wystające. 

Na nich dopiero stają ciosane podwaliny chaty, pod 
które potem, już raczej dla ozdoby, a mniej dla wzmoc-
nienia, podkłada się równo i symetrycznie kamienne pły-
ty w kilku warstwach. 

Gdy się już ustawi podwaliny, siadają wszyscy: ro-
dzina, sąsiedzi i pomocnicy. I słuchają, wysłuchują, jaki 
znak, jaka wróżba, przepowiednia co do szczęścia i prze-
znaczenia chaty, choćby z daleka się objawi. 

Gdy słychać głosy piękne i łagodne, gdy konie zarżą, 
bydło zaryczy lub wiatr łagodny i cichy powieje, wróży to 
szczęście i błogosławieństwo. Ale niedobrze, gdy dolatują 
głosy niemiłe, ostre, dudnienie i świst wichru, grzmoty, 
pisk i krzyk jastrzębia lub szczekanie psa. Wtedy proszą 
gazdowie przemównika lub wieszczuna8, aby odwrócił 
zamiary wrogich sił. […] I wyzywa, wyklina, odwołuje 
niebezpieczne prądy i napaście […]. 

Tego dnia, zwłaszcza popołudnia, po ustawieniu pod-
walin, już więcej się nie pracuje, lecz świętuje się osnowa-
nie9 chaty przy muzyce i tańcach. Przy watrze płonącej na 
miejscu budowy, wśród podwalin stawia się stół. Jedni gwa-
rzą, ucztując przy stole, a inni tańczą i przyśpiewują. […]

Gdy przeciosy10 są dobrane i spojone ściśle, zewnętrz-
na ściana równo faluje tęgimi kręglakami11, a wewnętrz-
na jest jedną gładką deską. Lecz choć w jedności tej zni-
kają prawie krawędzie spojeń między słupami, mozaika 
żywych słojów i przekrojów drzewa zachowuje się nadal 
i na zawsze. Powikłane linie i rysunki ślimacze, podłużne 
dzieje wzrostu drzewa, jednorazowe jak wszelkie dzieje, 
takie a nie inne, w każdej kłodzie! […] 

Mistrz sam czasem nawet nadaje przeciosom imiona 
według ich rysunków i wzorów, nawet gdy już są w ob-
razie. Ten „listostrojny”, a tamten „deszcz równoległych 

Stanisław Vincenz (1888–1971) – pisarz, 
badacz i miłośnik kultury Karpat Wschod-
nich – swojej ziemi rodzinnej. W obszer-
nym, trzytomowym dziele	Na wysokiej 
połoninie	zapisał legendy, zwyczaje 
i wierzenia Hucułów – ludu zamieszkują-
cego ten region. Po 1939 roku przebywał 
na emigracji, m.in. we Francji i Szwajcarii. 

1 gazda – w gwarze górali: gospodarz
2 watra – regionalne określenie ogniska pod gołym 
niebem
3 cieśla – rzemieślnik zajmujący się ręczną obróbką 
drewna
4 chudoba – skromny dobytek; gospodarstwo
5 smereczyna – drewno świerkowe; w języku miej-
scowym świerk to smerek
6 bierwiono – ociosany pień drzewa, belka
7 czekan – toporek z okutym trzonkiem
8 przemównik, wieszczun – uzdrowiciel, mag, jasno-
widz
9 osnowanie – określenie obrysu budynku przez 
ułożenie jego podwalin (zob. przypis 5 na s. 25)
10 przecios – pień przecięty wzdłuż
11 kręglaki – drewniane bale 

Huculska chata

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60



216 .  W  d o m u

strun”, a ten trzeci to „zlewisko stru-
mieni”, a tamten czwarty „cały w kłu-
sie”, bo jeden łuk w wyścigu wyskakuje 
ponad drugi. Stąd gdy będzie spać przy 
ścianie, czy sam gazda czy gość, przed 
snem zatopi się w inny obraz i przekrój. 
I każdy z nich inne sny w nim wzbu-
dzi, a gdy potrzeba, inną trwogę zagasi. 
Gdy w przekroju otwierają się szerokie 
przestrzenie między liniami, sen ma 
gdzie wędrować daleko i swobodnie. 
Ale gdzie między liniami za dużo cia-
snych i krętych uliczek, takiego prze-
ciosu lepiej nie dawać tam, gdzie będzie 
spoczywać głowa śpiącego, bo sen może 
się wcisnąć w te duszne uliczki. Za to 
tam, gdzie skrzydła ponad skrzydłami 
rozpędzają się do lotu, dla snów szlak 
najlepszy do innych światów. Nie tylko 
wszakże stosowne są szlaki szerokie, 
także przytulne, takie jak kołyski, co 
chronią przed całym światem. […]

Od podwalin wznieść się do dachu to 
myśl przewodnia budowy. Dach chroni 
z góry i z boków. Po to jest stromy, aby wyrywał się wia-
trom, otrząsał się łatwo z deszczu, zrzucał z siebie grad i 
śnieg. Ale ma także ogarniać i grzać i po to załamuje swe 
linie, wygina je nawet kilkakrotnie. Otula chatę jak suk-
nia, jak ciężka manta12 lub gugla13 weselna, najbardziej 
podobny zbroi pancernej, bo jakby z łusek składa się z 
deszczułek z drzewa wydartych, dranicami zwanych, 

złotych, gdy nowe, srebrnych, gdy 
postoją. Czasem, gdy rozszerzające się 
skrzydła chaty poczernieją już i łuski 
scalą się, widać dobrze, że to skrzydła 
ptaka, co zapobiegliwie ochrania swe 
gniazdo przed wrogim nalotem. Jed-
nak już w ciągu budowy, gdy chata 
rodzi się dopiero, pieści ją dach jakby 
ducha, co bierze na się ciało, jak matka 
dziecko, jak oblubieniec żonę w tańcu 
weselnym. Dlatego gdy podczas budo-
wania dociera się do dachu, stroi się go 
w choinkę weselną obwieszoną jaskra-
wymi włóczkami, wstążkami i papier-
kami. […]

Szczególnie dawne chaty zawierały 
się zawzięcie niby twierdze, czasem nie 
byle jakim obwarowaniem. […] także 
nowsza, wesoła chata nie przestaje być 
schronem niezawodnym, schowkiem 
przed ulewą, zamiecią i powodzią. Jak 
starożytny korab14 wynurza się z tła 
nieba, z zieleni lub bieli, a czasem na-
gle spośród mgieł gęstych a nierucho-

mych wychyli się, podpłynie ku nam i zaprasza: „Wsia-
dajcie prędko, tu bezpiecznie”. […]

Gdy nowe domostwo na swoim własnym pagórku 
ustanowiło swoje prawo, złota chata błyska z daleka znad 
czarnych puszcz jak kropla rosy wydarta z samego słońca, 
a okienkami po nocach świeci, przenika ciemność i pro-
wadzi jak latarnia ponad fale puszczowe. 

Na wysokiej połoninie, pasmo I: Prawda starowieku

Młoda para w ślubnym stroju 
huculskim, kobieta okryta guglą, 
mężczyzna – mantą.

12 manta – siwy sukienny płaszcz
13 gugla – biała peleryna z sukna
14 korab – statek

Czytanie, analiza, interpretacja
1  „Co ma trwać długo, powstaje długo”. Co mówi 

to zdanie o znaczeniu domu? Czy dotyczy wyłącznie 
budynku?

2  W jaki sposób wybiera się miejsce na budowę chaty? 
O czym świadczy fakt, że udział w tym wybieraniu mają 
zwierzęta i… sny? Jakimi znakami kierują się ludzie?

3  Które z opisanych obrzędów i zwyczajów świadczą o tym, 
że dom w kulturze huculskiej był miejscem świętym?

4  W jaki sposób starano się zapewnić trwałość budowli?

5  Wykaż, podając przykłady, że w budowaniu domu 
uczestniczyła cała społeczność wiejska. O czym ten fakt 
może świadczyć?

6  Zacytuj fragmenty, z których wynika, że budowanie 
domu było nie tylko rzemiosłem, lecz także dziełem sztuki.

7  Znajdź w tekście przykładowe wyrazy i związki 
wyrazowe zaczerpnięte z gwary huculskiej. Jak sądzisz, 
w jakim celu autor je wprowadził? 

Zwięzłe zdanie wyrażające jakąś myśl o znaczeniu 
filozoficznym lub moralnym, prawdę życiową, 
pouczenie (np. „Co ma trwać długo, powstaje dłu- 
go”) – nazywamy złotą myślą lub sentencją. Wiele 
tego typu sformułowań pochodzi z kultury ludowej.
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Czytanie, analiza, interpretacja 
1  Na podstawie zamieszczonych wierszy 

wymień elementy, z jakich zbudowany jest 
tytułowy „świat”, opisany w cyklu. Jakie osoby, 
miejsca i przedmioty go wypełniają?

Czesław Miłosz
Świat (poema naiwne) 

Droga 

Tam, gdzie zielona ściele się dolina 
I droga, trawą zarosła na poły, 
Przez gaj dębowy, co kwitnąć zaczyna, 
Dzieci wracają do domu ze szkoły. 

W piórniku, który na wskos się otwiera, 
Chrobocą kredki wśród okruchów bułki 
I grosz miedziany, który każde zbiera 
Na powitanie wiosennej kukułki. 

Berecik siostry i czapeczka brata 
Migają między puszystą krzewiną.
Sójka skrzekocząc po gałęziach lata 
I długie chmury nad drzewami płyną. 

Już dach czerwony widać za zakrętem. 
Przed domem ojciec, wsparty na motyce, 
Schyla się, trąca listki rozwinięte 
I z grządki całą widzi okolicę. 

Jadalnia 

Pokój, gdzie niskie okna, cień brązowy 
I gdański zegar milczy w kącie. Niska 
Sofa obita skórą, nad nią głowy 
Dwóch uśmiechniętych diabłów wyrzeźbione 
I miedzianego rondla brzuch połyska. 

Na ścianie obraz. Przedstawiona zima: 
Między drzewami ślizga się na lodzie 
Gromada ludzi, dym idzie z komina 
I wrony lecą w pochmurnej pogodzie. 

Tuż drugi zegar. Ptak wewnątrz tam siedzi, 
Wybiega skrzypiąc i woła trzy razy. 
A ledwo zdąży krzyknąć po raz trzeci, 
Dymiącą zupę matka bierze z wazy. 

Czesław Miłosz (1911–2004) – poeta, prozaik, 
eseista, tłumacz, laureat literackiej Nagrody 
Nobla (1980), jeden z najbardziej znanych 
polskich twórców. Urodził się w Szetejniach na 
Litwie, studiował w Wilnie, lata wojny spędził 
głównie w Warszawie. Kilka lat po wojnie 
wyemigrował z Polski. Do kraju zaczął przyjeż-
dżać dopiero w 1989 roku, a na stałe powrócił 
w roku 1993.
Za chwilę przeczytasz wiersze z cyklu Świat 
(poema naiwne). Powstały one w ponurych latach 
okupacji hitlerowskiej.

Ojciec w bibliotece 

Wysokie czoło, a nad nim zwichrzone 
Włosy, na które słońce z okna pada. 
I ojciec jasną ma z puchu koronę, 
Gdy wielką księgę przed sobą rozkłada. 

Szata wzorzysta jak na czarodzieju, 
Zaklęcia głosem przyciszonym mruczy. 
Jakie są dziwy, co w księdze się dzieją, 
Dowie się, kogo Bóg czarów nauczy. 

Warszawa, 1943

2  Na podstawie właściwych fragmentów wierszy scharakteryzuj:
a) wnętrze domu
b) najbliższe, bezpośrednie otoczenie domu
c) przestrzeń daleką.

Jakie dostrzegasz relacje między domem a przestrzenią zewnętrzną? 
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3  Wymień postacie pojawiające się w wierszach. W jakich 
sytuacjach występuje ojciec, a w jakich matka? Jakie wyko
nują czynności? 

4  Zwróć uwagę na takie sformułowania, jak: „zielona 
dolina”, „wracają do domu”, „gaj dębowy”, „chmury 
płyną”. 

 Czy określają one cechy i czynności typowe – czy też 
szczególne, oryginalne i niepowtarzalne? 

 Znajdź w trzech przeczytanych wierszach sformuło
wania o podobnym charakterze. 

5  Jaki jest świat ukazany w utworze: uporządkowany czy 
chaotyczny? zrozumiały czy obcy? przewidywalny czy 
zaskakujący i niejasny? realny czy fantastyczny? Odpo
wiedź uzasadnij, odwołując się do tekstu.

6  Przeanalizuj budowę wierszy (wersy, rymy).
 Zbadaj, czy strofy są regularne (policz wersy)  

oraz czy wersy są tej samej długości (policz sylaby).
 Określ układ rymów.

Jaki dostrzegasz związek budowy wiersza z obrazem 
świata, który się wyłania z utworu?

7  W jaki sposób (czyimi oczyma) podmiot liryczny 
patrzy na rzeczywistość? Czyj punkt widzenia przyjmuje?

8  W tytule cyklu znalazły się słowa: poema (dziś powie
dzielibyśmy: poemat) naiwne. Wyraz naiwny oznacza: 
odznaczający się prostotą, naturalnością, szczerością, 
łatwowiernością, niemający doświadczenia (lub będący 
wyrazem wymienionych cech). Które z tych znaczeń 
odnajdujesz w sposobie patrzenia na świat przez podmiot 
liryczny? Jakie są zalety takiej postawy?

Literatura 
od podszewki
Wiersze o regularnej budowie cechują się wyrazistym 
rytmem. Na rytmiczność wpływa
powtarzalność elementów budowy wiersza.
Szczególnie wyrazisty rytm nadają wierszowi: stały 
układ rymów, stała liczba sylab w wersie, stały układ 
sylab akcentowanych i nieakcentowanych.

Rytm wiersza w istotny sposób wpływa na jego nastrój. 
Długie wersy, rzadko padające akcenty, rymy przypa-
dające na fragment przedostatniej i ostatnią sylabę 
(rymy żeńskie) sprawiają, że rytm wiersza jest spokoj-
niejszy.

Wśród takich pól przed laty nad brzegiem ruczaju
Na pagórku niewielkim, we brzozowym gaju
Stał dwór szlachecki, z drzewa, lecz podmurowany.
Świeciły się z daleka pobielane ściany […]

Adam Mickiewicz, Pan Tadeusz

Rymy męskie (rymuje się ostatnia sylaba) i zróznico-
wana długość mogą wprowadzać niepokój i drama-
tyzm:

Zawalił się dom,
W którym był piec i stół, i prycza
Dom stał daleko stąd,
alem ścian jednak jęk słyszał […]
  Jacek Kaczmarski, Dom

Józef Baran
Dom rodzinny

dawna stolica świata
 
przez jego Wielką Izbę
przebiegały
wszystkie równoleżniki i południki

dookoła niego krążyło słońce
odbijające się zimą niby w lusterku
w kuchennym piecu

nad domem wisiało niebo
pod domem
zakopane było piekło

Józef Baran urodził się 
w 1947 roku w Borzęci-
nie. Jest dziennikarzem 
i poetą. Jego wiersze 
były tłumaczone na 
kilkanaście języków. 
Poezje Józefa Barana 
śpiewało wielu wyko-
nawców, m.in. zespół 
Stare Dobre Małżeństwo. 



Nie tylk   chlebo7

Co o tym sądzicie?
1  Czy jemy tylko po to, by zaspokoić głód?  

Aby odpowiedzieć na to pytanie, wymieńcie różne 
sytuacje, gdy spożywacie posiłki w towarzystwie 
innych osób lub samotnie. Jakie funkcje w życiu 
rodzinnym i towarzyskim pełnią wspólne posiłki?

2  Co to są fast foody? Na jaką ich cechę wskazuje 
znaczenie angielskiej nazwy? Jak wygląda proces 
zamawiania, przyrządzania, podawania i jedzenia 
tych posiłków? 

3  Dlaczego tak wiele osób dzisiaj jada fast foody, 
choć coraz częściej słyszy się, że nie są zdrowe 
i wywołują wiele negatywnych skutków?

4  Jak najczęściej wyglądają codzienne posiłki 
w naszych rodzinach? Kto je przygotowuje?  
Ile poświęcamy na nie czasu? Czy cała rodzina 
gromadzi się przy stole, by zjeść świeży, gorący 
obiad? A jak było w domach waszych rodziców  
lub dziadków? Jeśli nie wiecie, zapytajcie ich o to. 

5  Co myślicie o tzw. cudownych dietach? Dlacze
go są modne? 

6  Jakie zaburzenia związane z odżywianiem są 
dziś poważnym problemem w społeczeństwach 
wysoko rozwiniętych? Jakie mogą być przyczyny 
tych zaburzeń?
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Właściwe słowo
1  Wyraz jedzenie jest rzeczownikiem, który może oznaczać: 1. to, co się je; 

2. czynność jedzenia. W jakich znaczeniach został on użyty w podanych  
zdaniach?

Jedzenie owoców i warzyw sprzyja zdrowiu.
Mam dziś ochotę na jakieś smaczne jedzenie.
Znajdźmy jakieś dobre miejsce z jedzeniem.
Nie przepadam za jedzeniem na stojąco.

2   Z poniższych wypowiedzeń nie wynika jednoznacznie, o które 
znaczenie wyrazu jedzenie chodzi. Zaproponuj po dwa sformułowania, dzięki 
którym sens każdego wypowiedzenia będzie jednoznaczny. 

Przykład: 
Nie myśl teraz o jedzeniu.

Zdrowe jedzenie.

Jedzenie poprawia samopoczucie.

3  Uzupełnij puste miejsca odpowiednimi rzeczownikami, tak aby żaden się 
nie powtórzył.

jedzenie  jadło  pożywienie  żywność  posiłki  potrawy  pokarm

4   Wybierz w każdym zdaniu 
właściwy czasownik i użyj go w odpo
wiedniej formie gramatycznej.

Dzieci z radością (odżywiać, karmić) blisko 
podpływające łabędzie.

Tata od czasu do czasu (spożywać, jadać) 
w barze.

Po podniosłej przemowie wszyscy zebrani 
goście (spożywać/pałaszować) posiłek  
w milczeniu i skupieniu.

Mama często podkreśla, że będziemy 
wszyscy (degustować/odżywiać się) 
zdrowo.

5   Przyporządkuj przymiotniki 
kulinarny i kuchenny podanym objaśnie
niom, a następnie utwórz z tymi 
przymiotnikami poprawne wyrażenia.

................................. – związany z przyrzą
dzaniem, gotowaniem potraw, 
dotyczący umiejętności gotowania 
................................. – związany z kuchnią

sztuka ................................................... 
sól ................................................... 
przepisy ................................................... 
umiejętności ...................................................

naczynia ................................................... 
okno ...................................................

ROS

Prosimy
punktualnie

przychodzić na 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Nie myśl teraz o kurczaku z grilla.

Nie myśl teraz o jedzeniu kolacji.

......................................................................................

......................................................................................

......................................................................................

......................................................................................

zeszyt ćwiczeń 
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Rozpoznawanie smaków jest moż-
liwe dzięki pracy komórek zwa-
nych kubkami smakowymi. Każdy 
kubek smakowy łączy się z mó-
zgiem za pomocą włókien ner-
wowych. Dzięki temu połączeniu 
nerwowemu potrafimy rozpoznać 
cztery podstawowe smaki: słodki, 
słony, kwaśny i gorzki. 

Kubki smakowe stanowią jednak 
tylko punkt wyjścia do delekto-
wania się rozmaitymi potrawami. 
Smak rozpoznajemy bowiem przy 
współudziale innych zmysłów. 
Aby w pełni doznać smaku potra-
wy, ważne są między innymi jej 
wygląd, zapach i temperatura. 

Szacuje się, że węch jest wrażliwy 
na stężenie cząsteczek chemicz-
nych 10 tysięcy razy bardziej 
niż smak. To dlatego wrażenia 
smakowe bez udziału węchu są 
bardzo słabe. Zapewne każdy 
tego doświadczył, gdy dokuczał 
mu katar. Nawet ulubione danie 
nie bardzo wówczas smakuje. 
Podobny problem mają kosmo-
nauci: w stanie nieważkości węch 
ulega znacznemu osłabieniu i aby 
wyczuć smak potrawy, konieczne 
jest stosowanie ostrzejszych przy-
praw niż na Ziemi.

Sprawdź zrozumienie tekstu 
1  Słownik języka polskiego definiuje wyraz 

delektować się jako: odczuwać przyjemność, 
rozkoszować się, zachwycać, upajać, sycić czymś. 
Zastąp użyty w tekście wyraz delektowanie się 
najodpowiedniejszym synonimem.

2  Wskaż informację zgodną z treścią tekstu.
A. Smak potraw w rzeczywistości jest odbierany głównie przez 
zmysł węchu.
B. W rozpoznawaniu smaku istotne znaczenie ma zmysł węchu.
C. Osoby zakatarzone są pozbawione organu smaku.

Bogactwo smaków
Często nabieramy apetytu na widok 
jakiejś smakowitej potrawy. Dla wra-
żeń smakowych ważna jest również 
konsystencja pożywienia, jego struk-
tura. Na smak spożywanych potraw 
wpływ ma także ich temperatura. 
Wiadomo, że kawa, która wystygła, 
nie smakuje tak jak gorąca. A co 
dopiero zimny rosół! 

W delektowaniu się jedzeniem bierze 
udział również nasza pamięć. Pa-
miętamy smak potraw, które uzna-
liśmy za apetyczne, i tych, które nie 
odpowiadały naszym kulinarnym 
gustom. Te informacje przechowywa-
ne są w ciele migdałowatym mózgu. 
Z biegiem czasu zapisuje się ich tam 
coraz więcej, dzięki czemu naby-
wamy umiejętności wydoby-
wania coraz bogatszych 
doznań kulinarnych oraz 
rozpoznawania nawet 
minimalnych różnic 
między potrawami.

Nasze myśli i wyobrażenia również 
wpływają na proces analizy smaku. 
Mózg przechowuje informacje na 
temat smaku potraw. Wystarczy 
taką informację przywołać, myśląc 
o ulubionej potrawie, a od razu 
sygnały z mózgu płyną do naszych 
ślinianek i ślina napływa nam do 
ust. Z drugiej strony zdarza się, że 
w wyniku przykrych doświadczeń 
żywieniowych ktoś przez długi 
czas nie jest w stanie przełknąć 
określonej potrawy i ma nudności, 
gdy tylko o niej pomyśli. 

Na podstawie: Anna Sopel,
Koncert na barszczyk i dwa karpie,

 „Charaktery”, 24 grudnia 2007 r.

Zmysł smaku 
jest szczególnie zależny od 

pozostałych zmysłów. W pewnym 
stopniu jednak także inne zmysły są 

ze sobą połączone i pojedynczy bodziec 
działający na jeden zmysł może uaktywniać 

pozostałe. Takie zjawisko nazywamy synestezją. 
Istnieją ludzie, u których proces łączenia wra-

żeń zmysłowych jest niezwykle silny, np. słysząc 
określone dźwięki, odczuwają zimno lub ciepło, 

zapachy kojarzą im się z kolorami, a barwy ze 
smakami. Mogą więc powiedzieć: słodka czerwień, 
kłujące zimno, jadowita żółć.C
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Warto Wiedzieć Gromadzenie 
i opracowywanie 
informacji

1  Przypomnij sobie co najmniej 
dziesięć widzianych ostatnio reklam 
produktów żywnościowych.

 Podziel je na te, które odwołu
ją się do kuchni domowej, oraz 
inne (np. na eleganckim balu 
lokaj wnosi tacę z czekoladka
mi; kobieta siedząca w luksu
sowym samochodzie wyciąga 
z torebki batonik; szampańska 
zabawa, podczas której mło
dzież je chipsy). 

 Ustal, do jakich skojarzeń 
i wartości odwołuje się każdy 
typ reklamy.

 Określ, który typ reklamy 
pojawia się częściej, i spróbuj 
wywnioskować, jakie mogą być 
tego przyczyny.

Wypróbowane sposoby

Sprzedawcy i producenci wiedzą, że będziemy bardziej skłonni do zakupu, gdy:
	dostaniemy coś za darmo (ludzie chętniej wydadzą 200 zł na spodnie, jeśli 

zostanie do nich dołączona choćby paczka chusteczek higienicznych);
	będziemy przekonani, że produkt kupują nasi idole (używanie tej samej 

pasty do zębów, której rzekomo używa znany i lubiany aktor, może powodo-
wać, że będziemy się czuć jak on);

	będziemy przekonani, że okazja zakupu jest jednorazowa, zaraz się skoń-
czy i już się nie powtórzy (ostatni tydzień promocji, ostatnie sztuki na 
wyprzedaży, likwidacja sklepu itp.);

	produkt poleci nam ktoś, kto się zna na jego walorach (stąd w reklamach 
pojawiają się osoby w fartuchach lekarskich, czapkach kucharskich, okula-
rach dodających powagi czy ubraniach sportowych);

	produkt będzie się kojarzył z tym, na czym nam zależy (zupa w proszku 
z atmosferą świąt, guma do żucia z popularnością wśród znajomych, telefon 
z dobrą zabawą, jogurt z poprawą nastroju);

	inni już dawno produkt kupili (już każdy ma nowy…,  
wszyscy pytają o…, cała Polska kupuje…, inni już wybrali…).

Chleb w tradycji staropolskiej

Dożynki parafialne w Krasnobrodzie na Roztoczu. Starościna i starosta dożynek 
niosą bochen chleba wypieczony z nowych zbiorów. W rękach mają
„równianki” – bukiety święcone na Matki Bożej Siewnej (6 września).

Ważną rolę chleba w obrzędach 
u wszystkich ludów wykazu-

je znaczna rozmaitość postaci, rodzajów 
i nazw chlebów obrzędowych, przywią-
zanych do pewnych dni i uroczystości. 
Były więc i u nas chleby weselne (kołacz, 
korowaj), zapustne (reczuchy, pampuchy, 
pączki, chrust), wielkanocne (baby, ma-
zurki), wigilijne, pogrzebowe, zaduszko-
we (perebuszki, peretyczki itd.). „Chle-
bem żałobnym” lub żałosnym zwano 
stypę, czyli ucztę pogrzebową […]. 

Lud polski w wielu okolicach nazywa 
chleb świętym („święty chlebuś”), rów-
nie jak i ziemię, która go rodzi („święta 
ziemia”). Siadając do posiłku, zawsze 
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Polacy zdejmują nakrycie z głowy, a gdy kęs chleba 
upadnie na ziemię, podnosząc go, całują jakby dla 
przeproszenia za zniewagę. […] Na stole ziemia-
nina1 polskiego, w świetlicy2, gdzie przyjmował 
gości, zawsze leżał bochen chleba, białym lnianym 
domowej roboty obrusem lub ręcznikiem przysło-
nięty. Tak bywało niegdyś we wszystkich dworach 
szlachty, i dziś jeszcze widzieć to można u zagrodo-
wej szlachty3 i włościan4 na nadnarwiańskim Ma-
zowszu i Podlasiu. W wyrażeniach i przysłowiach 
naszych chleb bardzo często jest wspominany. […] 
Oto niektóre z nich: 

Chleb płacze, gdy go darmo jedzą. 
Każdy kraje chleb do siebie. 
Nie dospać trzeba, kto chce dostać chleba. 
Chleb cudzym nożem krajany – niesmaczny. 
Chleb najmocniej wiąże. 
Chleb pracą nabyty, bywa smaczny i syty. 
Komu chleb zaszkodzi, temu kij pomoże. 
Kto chlebem gardzi, to nim Pan Bóg bardziej. 
Dobry chleb z solą, byle z dobrą wolą.

Zygmunt Gloger, Encyklopedia staropolska

1 ziemianin – szlachcic
2 świetlica – jasny pokój
3 zagrodowa szlachta – biedna szlachta, poziomem życia 
niewiele różniąca się od chłopów
4 włościanin – chłop

Tzw. nowe latka, czyli wypieki 
w formie kręgu, z pasterzem pośrod-
ku i zwierzętami dokoła, przygotowy-
wano na Nowy Rok, by zabezpieczały 
przed wszelkimi nieszczęściami 
i zapewniały dostatek. Na Kurpiach 
były dawniej tak popularne jak 
obecnie choinka.

W Polsce południowo-wschodniej 
i na Kurpiach na przywitanie ptaków 
powracających z ciepłych krajów 
pieczono specjalne bułeczki  
– tzw. bocianie łapy. Wkładano je  
do gniazd bocianów i wierzono, że 
zapewnią urodzaj. Podobną funkcję 
pełniły miniaturowe brony czy pługi 
z ciasta chlebowego, pieczone na 
powitanie wiosny.

Sprawdź 
zrozumienie tekstu 

1  Wyjaśnij jednym zdaniem (bez 
podawania przykładów), co to są 
chleby obrzędowe.

2  Wymień dwa polskie zwyczaje 
świadczące o tym, że chleb w naszej 
kulturze był świętością.

3  Zacytuj zdanie mówiące o tym, że 
szacunek dla chleba był powszechny, 
wspólny dla wszystkich warstw 
polskiego społeczeństwa. 

4  Zinterpretuj znaczenia przysłów 
i powiedzeń na temat chleba przyto
czonych w haśle z Encyklopedii 
staropolskiej Zygmunta Glogera. Jaki 
wyłania się z nich obraz życia, losu 
ludzkiego i rządzących nim praw? 
Zapisz kilkuzdaniowy wniosek. 

Co o tym sądzicie?
 Czy dzisiaj w polskich domach 

ciągle jeszcze są kultywowane zwycza
je świadczące o tym, że chleb jest 
traktowany jak świętość? Podzielcie 
się obserwacjami i wnioskami na ten 
temat.
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Ostatnia Wieczerza według Leonarda

Z nastaniem wieczoru zajął miejsce u stołu razem z dwunastu uczniami.
 A gdy jedli, rzekł: „Zaprawdę, powiadam wam: jeden z was mnie zdradzi”.

Ewangelia według św. Mateusza 26,20–21

(1)
Słowa Chrystusa mówiącego o zdrajcy budzą wprawdzie głębokie oburzenie wszystkich 
uczestników Ostatniej Wieczerzy, lecz każdy z nich przejawia przy tym właściwy sobie 
temperament: młody, wrażliwy Jan spuszcza oczy, mroczny, porywczy Piotr chwyta nóż, 
gotów już rzucić się na owego łajdaka, niewierny Tomasz, podnosząc wskazujący palec, 
pragnie udowodnić bezsens takiego podejrzenia, Jakub rozkłada ramiona, a młody Filip 
ręce swoje na piersiach krzyżuje, wyrażając w ten sposób, iż nie zawaha się stanąć w obro-
nie mistrza. Zdrajca Judasz, o twarzy chytrej i chciwej, kurczowo zaciska w dłoni sakiewkę 
ze srebrnikami.

Żaden z malarzy włoskich XV wieku nie zawarł w obrazie przedstawiającym Ostatnią 
Wieczerzę aż tylu obserwacji z życia i ludzkich namiętności. Artysta niejako rozmyślnie 
przeraził swych apostołów słowami Chrystusa, by móc obserwować reakcje poszczegól-
nych osób. […]

I

II

III

Leonardo da Vinci
Ostatnia Wieczerza, 
1495–1498

Malowidło wykonane na ścianie refektarza (sali jadalnej) klasztoru Santa Maria 
delle Grazie w Mediolanie. „Ostatnia Wieczerza stanowiła rewelację dla współ-
czesnych Leonarda. Po raz pierwszy podjęto tutaj śmiałą próbę przedstawienia 
zbiorowej reakcji z wiernym zachowaniem indywidualnych właściwości każdego 
z poszczególnych charakterów” (Antonina Vallentin).
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IV

W Ostatniej Wieczerzy Leonardo przeciwstawił namiętnościom apostołów wzniosłą 
i spokojną postać Chrystusa, głównego bohatera dramatu. Widać, że niełatwo mu przy-
szedł ów wizerunek stoika1, szlachetnie znoszącego nieszczęście i cierpiącego z godno-
ścią. Z późniejszych opowieści wiadomo, że artysta długo nie mógł dokończyć głowy 
Chrystusa. Nieomylnie natomiast wybrał miejsce dla postaci centralnej, której spokój 
kontrastuje z grupami podnieconych uczniów. […] Całą kompozycję podzielił Leonardo 
na cztery wyraźne grupy, liczące po trzech apostołów połączonych wzajemnie postacią 
Chrystusa. Akcja, podobnie jak ruch jej uczestników, przebiega w kierunku środka ob-
razu […].

Michał Ałpatow, Historia sztuki,
przełożyli Maria Kurecka i Witold Wirpsza

(2)
[Mateusz] zerwał się z miejsca, aby zareagować; coś należy przecież uczynić i Mateusz 
apeluje do reszty zebranych. „Czyż mogą pozwolić, aby stało się to?” – woła, zwracając się 
do Szymona Piotra. […] W odpowiedzi na ich oburzenie Szymon rozkłada jedynie ręce 
ruchem, który każe przypuszczać, że apostoł ten nie ma pojęcia, o co właściwie chodzi. 
[…] Jednak Szymon Piotr ma nie tylko odpowiedzieć na natarczywe pytania swoich są-
siadów. Oto z drugiego końca stołu wychyla się ku niemu apostoł Bartłomiej i opierając 
twardo dłonie o krawędź stołu, apeluje do niego w gorączce podniecenia i z płomieniem 
w oczach.

Antonina Vallentin, Leonardo da Vinci,
przełożył Stanisław Sielski

1 stoik – potocznie: osoba 
zachowująca spokój, opano-
wana; w znaczeniu filozoficz-
nym: zwolennik stoicyzmu, 
kierunku w filozofii starożytnej, 
w myśl którego w życiu należy 
postępować zgodnie z zasadami 
cnoty i zachować obojętność na 
przeciwności losu

Zaobserwuj, jak zbudowany jest…
…opis sytuacji przedstawionej na obrazie

Odpowiedz na podstawie lektury
pierwszego fragmentu.

1  Wyjaśnij, co autor rozumie przez „akcję” obrazu.
 Odszukaj w tekście informację o tym, jakie 

zdarzenie tę akcję zainicjowało.
 Wskaż fragment, w którym wymienione są 

zdarzenia składające się na tę „akcję”.
 Wskaż akapit, w którym autor mówi o zamierze

niu artysty przedstawiającego ową „akcję”.

2  W jaki sposób kompozycja obrazu podkreśla 
„akcję”?

3  Czym „akcja”, o której pisze historyk sztuki, różni 
się od akcji rozumianej jako ciąg zdarzeń następują
cych jedno po drugim (jak w opowiadaniu)?

4  Znajdź na reprodukcji Ostatniej Wieczerzy następu
jące osoby: Chrystus, Jan, Piotr, Tomasz, Jakub, Filip 
i Judasz.

5  Słowa Chrystusa: „Jeden z was mnie zdradzi” wywołały 
gwałtowne poruszenie wśród apostołów i spowodowały 
jednoczesne, bardzo zróżnicowane reakcje. Aby sugestywnie 
przedstawić tę sytuację, historyk sztuki posłużył się charakte
rystycznymi środkami:

a) formami czasu teraźniejszego
b) zdaniem współrzędnym wielokrotnie złożonym, 
w którym wylicza jednoczesne zachowania apostołów
c) osobnym zdaniem dla nazwania reakcji Judasza
d) osobnym akapitem dla opisania spokojnej postawy 
Chrystusa, kontrastującej z zamieszaniem wśród apo
stołów.

 Znajdź podane powyżej środki w tekście i przyporządkuj 
je poszczególnym karteczkom (w wykropkowane miejsca 
wpisz właściwe litery).
I .................      II  .................      III  .................      IV  ................. 
     
Odpowiedz na podstawie lektury drugiego fragmentu.

6  Odszukaj na reprodukcji postaci apostołów: Mateusza, 
Szymona Piotra i Bartłomieja.
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OrZECZENIE

Orzeczenie jest główną częścią zdania, która orzeka o podmiocie, tzn. przypisuje mu jakąś czynność, 
proces, stan lub cechę.

		orzecznikiem może być:
rzeczownik, np.:

Mój	brat	stał się smakoszem	owoców	morza.
Znany	szef	kuchni został pisarzem.

przymiotnik, np.:
Pierogi	są	bardzo smaczne.
Recenzenci	kulinarni	bywają	nieobiektywni.
Przez	lata	w	kręgach	artystów	gotowanie	stawało 
się	coraz	modniejsze.
Zupa	zrobiła się zimna.

imiesłów przymiotnikowy, np.:
Jestem	zapracowana.

zaimek, np.:
Ta	porcja jest	moja.	

liczebnik porządkowy, np.:
Asia była	piąta na	mecie.

przysłówek, np.:
Na	przyjęciu	urodzinowym	Ani	było	bardzo	
uroczyście.

wyrażenie przyimkowe, np.:
Ten	model jest z tektury.

wyrażenia porównawcze, składające się z przyimka 
jak (a także jako, niby, niczym) oraz wyrazu wskazują-
cego na podobieństwo, np.:

Zosia jest	dla	mnie	jak siostra.

Typy orzeczeń:
 orzeczenie proste (czasownikowe) – przybiera:  
		osobową formę czasownika, np.:

Wigilijne	potrawy	pięknie	
wyglądały	na	udekorowa-
nym	stole.
Ciastka	będziemy 
popijać	koktajlem	z	egzotycznych	owoców.

		formę zakończoną na -no, -to, np.:
Zakończono	już	nabór	na	kurs	„Włoska	pizza	pod	
polskim	niebem”.

		może być też czasownikiem, który w języku polskim 
w ogóle nie odmienia się przez osoby (czasownikiem 
niewłaściwym, zob. cz. 1, s. 60), np.: trzeba,	wolno,	
warto,	można, np.:

Trzeba	w	końcu	zrobić	bigos	według	przepisu	
babci.

 orzeczenie złożone (imienne) – składa się łącznika  
i orzecznika;
	łącznikiem jest forma osobowa czasowników:

być, bywać
stać	się, stawać	się
zostać, zrobić	się
okazać	się, okazywać	się
wydać	się, wydawać	się

  Przekształć konstrukcje z orzeczeniem prostym w konstrukcje z orzeczeniem imiennym, 
tak by sens wypowiedzenia nie uległ zmianie. Użyj jako łącznika czasownika podanego  
w nawiasie. W każdym zdaniu wskaż łącznik i orzecznik.

Panowie skończyli kurs gotowania. (zostać) .............................................................................
Ten pomidor ma żółty kolor. (być) .............................................................................
Matka Anny pracuje jako dyrektor firmy produkującej słodycze. (być) .............................................................................
Ptaki czasami przylatują na nasz parapet na obiad. (bywać) .............................................................................
Po upraniu spodnie zmniejszyły się o dwa rozmiary. (zrobić się) .............................................................................

zeszyt ćwiczeń 

dwa wyrazy, bo 
to forma złożona 
czasu przyszłego

Pamiętaj, że analizując zdania, mówimy o częściach zdania, jego składnikach, a nie wyrazach, ponieważ 
jedną część zdania mogą tworzyć dwa wyrazy albo nawet większa ich liczba.

część zdania ≠ część mowy
część zdania ≠ wyraz
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Z wszystkich powieści historycznych Henryka Sienkie-
wicza na świecie najbardziej znana jest Quo vadis 
(1896) – była tłumaczona na ponad 40 języków, 
wielokrotnie ekranizowana, a nawet została przerobio-
na na libretto opery.
Powieść ta przedstawia barwny obraz starożytnego 
Rzymu za panowania cesarza Nerona, w czasach 
prześladowania pierwszych chrześcijan. Główny wątek 
związany jest z dramatycznymi losami Marka Winicju-
sza. Bohater, pochodzący z możnego rzymskiego rodu, 
zakochał się w pięknej Ligii, gorliwej wyznawczyni 
Chrystusa, którego nauka właśnie dotarła do Rzymu. 
Czytelnik spotka w tej powieści barwnie nakreślone 
postaci. Jedną z najciekawszych jest Petroniusz, 
patrycjusz rzymski, wytrawny znawca sztuki i miłośnik 
piękna. Reprezentuje on urodę i przepych Rzymu, 
który zbliża się do kresu swej potęgi. 

  1 barbarzyński – tu: niewyszukany, prostacki
  2 triclinium – pomieszczenie w rzymskim domu, które pełniło funkcję sali biesiadnej; ustawiano w nim trzy łoża (takie jest właś
nie dosłowne znaczenie nazwy), na których kładli się ucztujący 
  3 pacholę – chłopiec
  4 szkła aleksandryjskie – naczynia szklane sprowadzane z Aleksandrii; w starożytności szkło było równie cenne jak kruszce 
i drogocenne kamienie
  5 cytrzyści – muzycy grający na cytrach, strunowych instrumentach muzycznych o płaskim pudle rezonansowym
  6 chorowód – przewodnik chóru
  7 Eunice – piękna niewolnica Petroniusza; pochodziła z greckiej wyspy Kos
  8 Spikulus – słynny gladiator z czasów Nerona
  9 Pani Cypryjska – Wenus, bogini miłości, rzymski odpowiednik greckiej Afrodyty
10 dorada – gatunek ryby

Wiele przekazów historycznych mówi o wystaw-
ności uczt, które wydawali zamożni obywatele 
starożytnego Rzymu. Do najsłynniejszych należały 
uczty organizowane w domu wodza i konsula 
rzymskiego Luciusa Liciniusa Lucullusa (117–56 r. 
p.n.e.). Od jego imienia pochodzi wyrażenie uczta 
lukullusowa, które stało się synonimem przyjęcia 
wyróżniającego się szczególną wykwintnością 
i obfitością potraw.
Uczestnicy rzymskich biesiad kładli się na łożach 
ustawionych w podkowę. Do jedzenia używano 
noży i łyżek, często jednak jadano rękami. Najpierw 
podawano oliwki, jaja i warzywa, potem na stół 
wjeżdżały co najmniej trzy pierwsze dania, następ-
nie dwie pieczenie. Na końcu podawano desery 
– owoce, daktyle i orzechy, a także ciasta. Z mięs 
jadano głównie wieprzowinę, a także dziczyznę 
oraz ptactwo, również drobne, jak jaskółki, drozdy, 
słowiki. Chętnie jadano też owoce morza. Ceniono 
rozmaitość potraw i oryginalny sposób podania.

Henryk Sienkiewicz
Uczta Petroniusza

Wieczorem goście, którzy bywali już nieraz na ucztach 
Petroniusza i wiedzieli, że w porównaniu z nimi nawet 
uczty cezara wydają się nudne i barbarzyńskie1, poczęli 
się schodzić tłumnie […]. […] We drzwiach triclinium2 
pacholęta3 z włosami w złotych siatkach kładły wieńce 
z róż na głowy przybyłych, ostrzegając ich zarazem wedle 
zwyczaju, by przestępowali próg prawą nogą. W sali roz
chodził się lekki zapach fiołków; światła płonęły w róż
nokolorowych szkłach aleksandryjskich4. Przy ławach 
stały greckie dziewczątka, mające zwilżać woniami stopy 
gości. Pod ścianami cytrzyści5 i śpiewacy ateńscy czekali 
znaku swego chorowoda6.

Nakrycie stołu jaśniało przepychem, lecz przepych 
ów nie raził, nie ciężył nikomu i zdawał się sam przez się 
wykwitać. Wesołość i swoboda rozlewały się wraz z wonią 
fiołków po sali. […]

Goście, pijąc wino, strącali z czasz po kilka kropel 
bogom nieśmiertelnym, by zjednać ich opiekę i przy
chylność dla gospodarza. Nic to, że wielu nie wierzyło 
w bogów. Tak kazał obyczaj i przesąd. Petroniusz, leżąc 
obok Eunice7, rozmawiał o nowinach rzymskich, o naj
nowszych rozwodach, o miłości, miłostkach, o wyści
gach, o Spikulusie8, który w ostatnich czasach wsławił 
się na arenie, i o najnowszych książkach […]. Strząsając 
wino mówił, że strząsa tylko na cześć Pani Cypryjskiej9, 
która jest starszą i większą od wszystkich bogów, jedynie 
nieśmiertelną, trwałą, władnącą.

Rozmowa jego była jak promień słońca, który coraz 
to inny przedmiot oświeca, lub jak letni powiew, który 
porusza kwiaty w ogrodzie. Wreszcie skinął na chorowo
da i na ten znak zabrzękły lekko cytry, młode zaś głosy 
ozwały się im do wtóru. Potem tancerki z Kos, rodaczki 
Eunice, poczęły migotać spod przezroczystych osłon ró
żowymi ciałami. W końcu egipski wróżbita począł prze
powiadać gościom przyszłość z ruchu tęczowych dorad10, 
zamkniętych w kryształowym naczyniu. 

Quo vadis
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Skuteczna  komunikacja
Siła wymowy

 Przeczytaj uważnie akapit, w którym autor wyjaśnia, jak należy budować piękny uroczysty 
toast, a następnie zrekonstruuj i wygłoś toast na cześć „cichego urzędnika poczty”.

Lekkie pióro
Rozprawka

 W jaki sposób posiłki mogą wpływać na więzi rodzinne? Napisz rozprawkę, w której 

rozważysz ten problem.

Wykorzystaj następujące podpowiedzi:
 Toast jest długi – mów nie krócej niż minutę .
 Toast powinien wychwalać – nawet w nieco przesadny 
sposób – osobę, do której się odnosi. W toaście na cześć 
tej osoby powinny znaleźć się określenia podobne do 
tych, które przytacza Ryszard Kapuściński:
 wspaniały, wielki, niezwykły	człowiek
 tytan	pracy
 dobry	anioł,	który	roznosi	po	domach	radość

Rozprawka zbudowana 
jest z trzech części:
1. Wstęp.
Sformułuj tezę. Rozbuduj 
zawartą w niej myśl w 2–3 
zdaniach, tak aby powstał 
wstęp wprowadzający 
w problematykę pracy, 
a jednocześnie prezentują-
cy jej tezę.
Oto przykładowe wstępy. 
Tezy zostały  w nich 
wyróżnione.

 dusza	miasteczka
 druh	niezastąpiony	i	najlepszy
 autor	pomysłu,	który	zmienił	oblicze	świata
 przykładna	głowa	rodziny,	wielbiony	przez	dzieci	ojciec.

  Dobrze, jeśli toast utrzymany jest w podniosłym, poetyc-
kim stylu – należy stosować dużo środków stylistycznych: 
ozdobne epitety, metafory i porównania.

  Toast nie może być banalny, prostacki, grafomański.

Literatura 
od podszewki
Toast może być także gatunkiem literackim! 
Dawniej była to pieśń towarzysząca wznoszeniu 
kielichów podczas biesiad. Wyrażała ona życzenia 
biesiadników dotyczące jakiejś osoby, sytuacji lub 
wydarzenia.
Obecnie toastem nazywamy krótką przemowę 
wygłaszaną przy wychylaniu kielicha za czyjeś 
zdrowie, za pomyślność kogoś lub czegoś,  
na czyjąś cześć.

Czytanie, analiza, interpretacja
1  Na podstawie całego tekstu wyjaśnij, dlaczego Gruzini 

lubią biesiadować (podaj przynajmniej dwie przyczyny).

2  Wyżera, ochlaj, biba – to wyrazy należące do języka potocz
nego, a nawet wulgarne. Znajdź je w tekście i wyjaśnij, 
w jakim celu autor je wprowadził.

3  Wyjaśnij sens następujących cytatów: 
„Stół jest tylko pretekstem”. 
„Stół jest ogniskiem przyjaźni”. 

4  Jaki jest stosunek autora do gruzińskiej tradycji toastów? 
W jaki sposób ów stosunek jest zasygnalizowany?

Temat rozprawki 
zawiera zawsze jakiś 
problem. Zacznij więc 
od jego dokładnej 
analizy.
W brudnopisie zanotuj 
argumenty, a następnie 
je uporządkuj według 
jakiejś zasady, np. od 
najważniejszych do 
najmniej ważnych.

Czy posiłki mają coś 
wspólnego z więzią 
łączącą członków 
rodziny? Czy mogą ją 
zacieśniać lub rozluź-
niać? Moim zdaniem, tak. 
Wiele zależy od tego,  
jak rodzina dzieli się 
obowiązkami związanymi 
z przygotowywaniem 
posiłków i jak się te posiłki 
spożywa.

Choć zabrzmi to może w pierw-
szej chwili dziwnie, ale posiłki 
w znaczący sposób wpływają 
na więzi rodzinne. Przecież je-
dzenie to nie tylko zaspokajanie 
głodu i dostarczanie organiz-
mowi „paliwa”Jest to też okazja 
do współpracy i spotkań zwią-
zanych z przygotowywaniem 
potraw, podawaniem do stołu, 
wspólnymi posiłkami oraz 
sprzątaniem po jedzeniu.
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Eliza Orzeszkowa
Posiłek w Bohatyrowiczach

Dokoła wielkiego bochna chleba zjawiła się misa kwa
śnego mleka w połowie z różową śmietaną zmieszanego, 
potem druga z położonym na niej plastrem miodu tylko 
co znać razem z drewnianą ramką z ula wyjętego, dwa 
sery, z których jeden przywiędły, a drugi świeży, żółte 
masło na spodku, na koniec […] patelnia z dymiącą ja
jecznicą.

[…] na spodzie bochna ukazały się wyraźne odbicia 
suchych lipowych liści, którymi gospodynie wkładane 
do pieca pieczywo od zetknięcia się z gliną i popiołem 
zabezpieczają. 

Na zydlu i krzesłach wszyscy dokoła podługowa
tego stołu zasiedli, nabierając sobie na gliniane talerze 

1 grubiaństwo – prostactwo (prostak to grubianin)

Czytanie, analiza, interpretacja 

jajecznicy i kwaśnego mleka. Przez parę minut nikt nic 
nie mówił. Anzelm, Jan i dwie młode dziewczyny jedli 
w sposób dość szczególny. Z grubo pokrajanych porcji 
chleba małe kąski odłamywali i dwoma palcami do ust 
je nieśli. Drewniane łyżki trzymali w palcach zgrabnie, 
delikatnie i zawartą w nich żywność powoli w usta wkła
dali, powoli też i cicho ją przeżuwając, po czym łyżki na 
stołach kładli i po kilku sekundach dopiero lub po minu
cie znowu je delikatnie ujmowali i powoli do ust nieśli. 
W tym szczególnym, przesadnie powolnym i delikatnym 
sposobie jedzenia widać było od dzieciństwa nabieraną 
albo i z krwią dziedziczoną obawę przed okazaniem gru
biaństwa1 i żarłoczności. 

Nad Niemnem

1  Co w opisanej scenie świadczy 
o tym, że rozgrywa się ona na wsi? 
Jakie to mogły być czasy? 

2  Co możesz powiedzieć o bohate
rach na podstawie ich sposobu 
zachowania się przy stole?

3   Wypisz określenia potraw 
składających się na posiłek w Boha
tyrowiczach. Jakie ogólne wrażenie 
odnosi czytelnik dzięki tym określe
niom?

2. Rozwinięcie.
 Kolejno przedstaw przygotowane 

argumenty. Na ich poparcie podawaj 
przykłady, które zaczerpniesz ze swego 
doświadczenia oraz z przeczytanych lektur 

i obejrzanych filmów.

 Stosuj wyrazy, wyrażenia i zwroty 
porządkujące wypowiedź, np.:

jako najważniejszy argument chcę 
podać…
zacznę od…
z kolei przejdę…
następny (kolejny) argument to…
teraz poruszę kwestię…
prawdy tego stwierdzenia dowodzi…
prawdziwości tego argumentu  
dowodzi…
dobry przykład znajdziemy w…

zeszyt ćwiczeń 

 Podawaj kwestie sporne, rozstrzygaj wątpliwości:

Ktoś mógłby pomyśleć, iż…, ja jednak twierdzę… 

Nie ulega wątpliwości, że…, choć…
Patrząc z tego punktu widzenia…
Z drugiej jednak strony…

3. Zakończenie.
Zamknięciem pracy jest ogólny wniosek, który powinien potwierdzać 

tezę postawioną na wstępie.
Stosowanymi w tej części pracy sformułowaniami są, np.:

Na	podstawie	zebranych	argumentów	mogę	stwierdzić,	że…

Zgromadzone	przeze	mnie	argumenty	zdecydowania	potwierdzają…

Z	rozważań	wynika,	że…

Tezy nie musisz powtarzać dosłownie, możesz ją nieco rozbudować, w taki 

sposób, by miała charakter podsumowujący i syntetyczny.

Uwaga! Przedstawiony powyżej sposób pisania rozprawki nie jest jedynym 

możliwym. Inny, nieco bardziej skomplikowany układ tej formy wypowiedzi 

poznasz w kolejnych klasach.
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Co o tym sądzicie?
1  Ile pokoleń ukazano na 

schemacie? Kiedy rodzina jest 
wielopokoleniowa? Czy wśród 
waszych znajomych więcej 
jest mieszkających wspólnie 
rodzin wielopokoleniowych, 
czy dwupokoleniowych? 
Jaką wartość niesie wspólne 
mieszkanie w rodzinie wielo-
pokoleniowej, co jest plusem, 
a co minusem takiej sytuacji 
życiowej?

2  Poszukajcie przykładów 
rodzin – znanych na świecie, 
w Polsce lub tylko w waszej 
okolicy – w których tradycje 
zawodu przekazywane są 
kolejnym pokoleniom. 
Wymieńcie członków tych 
rodzin. 



Je  yne takie mieJs  e na ziemid9 c

Co o tym sądzicie?
1  Czy miejsce, gdzie mieszkacie i chodzicie do szkoły, 

przypomina któreś z widocznych na fotografiach? 2  Jakie są dobre, a jakie złe strony życia w waszej 
okolicy? Czy to, co jest dla was wadą, może być dla 
kogoś zaletą i odwrotnie?
3  Pracując w parach, opowiedzcie sobie nawzajem o 

swojej okolicy, tak jak się opowiada komuś, kto nigdy 
w danym miejscu nie był. Starajcie się ukazać obraz 
p r a w d z i w y, ale przedstawcie go w k o r z y s t n y m 
ś w i e t l e.



dr  gi i bezdroża10 o

Co o tym 
sądzicie?

1  Z rodzinnego albumu 
wypadło kilka zdjęć 
z wyjazdów w różne strony. 
Jak sądzicie, jakie to były podróże? 
Do jakich miejsc? Kto z członków rodziny 
tam jeździł i w jakim celu? Wymyślcie różne 
możliwości i opowiedzcie o tych podróżach. 

2  Dlaczego ludzie tak lubią podróżować? Co dzięki podróżom 
zyskują? Sporządźcie wspólnie listę możliwych korzyści płyną-
cych z różnych rodzajów podróży.

3  Podzielcie się wrażeniami z jakiegoś miejsca dobrze zapamięta-
nego z podróży. Skorzystajcie z zaproponowanych sformułowań.

wciąż wracam myślami do

zrobiło na mnie 

ogromne wrażenie
zachwyciło mnie oczarowało nas

moją uwagę przykuło

nie sposób przejść obok tego miejsca obojętnie

wzbudza zachwyt

urok miejsca
piękno przyrody 
  i architektury

niezapomniane   wrażenia

niezatarte 
wspomnienia

niezwykłe przeżycie wciąż mam 
przed oczami


	rozdz.6_1.pdf
	rozdz_16-kor-1 001-016
	rozdz_16-kor-1 017-021
	rozdz_16-kor-1 022-038




