
Język polski 

Klasa B 

Wyjaśnianie znaczenia słów w wierszach, wypisywanie określeń 

Oraz pisanie zdań z wyrazem „zachwyt” 

 

Dzień dobry, 

Zapraszam Cię dzisiaj do zapoznania się z dwoma tekstami wierszy: „Wysokie 

drzewa” oraz „Szare eminencje zachwytu”. Na podstawie utworów poproszę 

Cię o wyjaśnienie niektórych słów, wypisanie określeń oraz napisanie zdań z 

wyrazem „zachwyt”. 

Oto tekst pierwszego wiersza: 

Leopold Staff 

„Wysokie drzewa” 

O, cóż jest piękniejszego niż wysokie drzewa, 

W brązie zachodu kuta wieczornym promieniem, 

Nad wodą, co się pawich barw blaskiem rozlewa, 

Pogłębiona odbitych konarów szczepieniem 

Zapach wody, zielony w cieniu, złoty w słońcu, 

W bezwietrzu sennym ledwo miesza się, kołysze, 

Gdy  z łąk koniki polne w sierpniowym gorącu 

Tysiącem srebrnych nożyc szybko strzygą ciszę 

Z wolna wszystko umilka, zapada w krąg głusza 

I zmierzch ciemnością smukłe korony odziewa, 

Z których widmami rośnie wyzwolona dusza… 

O, cóż jest piękniejsze niż wysokie drzewa? 



Tekst drugiego wiersza 

Miron Białoszewski 

„Szare eminencje zachwytu” 

Jakże się cieszę, 

Że jestem niebem i kalejdoskopem, 

Że masz tyle sztucznych gwiazd, 

Że tak świecisz w monstrancji jasności, 

Gdy podnieść twoje wydrążone 

Pół- globu 

Dookoła oczu, 

Pod powietrze. 

Jakżeś nieprzecedzona w bogactwie, 

Łyżko durszlakowa! 

Piec też jest piękny 

Ma kafle i szpary, 

Może być siwy, 

Srebrny, 

Szary aż senny, 

A szczególnie kiedy 

Tasuje błyski 

Albo gdy zachodzi 

I całym rytmem swych niedoskonałości 

W dzwonach palonych 

Polano biało 



Wpływa w żywioły 

Obleczeń monumentalnych 

 

 W utworze „Wysokie drzewa” podmiot liryczny zachwyca się naturą, czyli 

jej pięknem, spokojem, harmonią, zachodem słońca. 

 

 W wierszu „Szare eminencje zachwytu” bohaterami są łyżka durszlakowa 

i piec. Podmiot liryczny zachwyca się dwoma przedmiotami i dostrzega w 

nich to, czego nie widzą inni. Wyrażenie „szara eminencja „ oznacza 

kogoś pozornego, niezauważalnego, kto w danej sprawie odgrywa jednak 

ważną rolę. W wierszu tym szarymi eminencjami są: łyżka i piec.  

 

Oto zadania dla Ciebie: 

Zadanie 1 

Proszę wyjaśnij słowa: harmonia, zachwyt, przyroda, zachód słońca, 

kalejdoskop, niedoskonałość, czyli napisz, co one oznaczają: 

Harmonia, czyli………………………………………………………………………………………………….. 

Zachwyt, czyli ………………………………………………………………………………………………….. 

Przyroda, czyli …………………………………………………………………………………………………. 

Zachód słońca, czyli …………………………………………………………………………………………. 

Kalejdoskop, czyli ……………………………………………………………………………………………. 

Niedoskonałość, czyli ………………………………………………………………………………………. 

 

Zadanie 2 

W wierszu „Szare eminencje zachwytu” jednym z bohaterów jest piec. Proszę 

wypisz z utworu określenia, których autor użył do opisania pieca, czyli jaki jest 

piec w wierszu? 



 

Zadanie 3 

Proszę napisz 3 zdania z wyrazem „zachwyt”, „zachwycam się”. 

 

Zachwycam się , kiedy……………………………………………………………………………………… 

Moim zdaniem zachwyt u człowieka pojawia się, gdy 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

Nie zachwycam się ……………………………………………………………………………………….. 

 

Powodzenia 

Aneta Trojanowska 


