
Klasa IIc 
Zawód: kierowca mechanik 

Przedmiot: język polski 
 
 

 
12.05.2020 r. (wtorek) 
 
Temat: W duchu Awangardy Krakowskiej – Julian Przyboś, Lipiec. 
 
Poznam:  
- sens tekstu w całości na poziomie dosłownym i przenośnym, 
- tematykę i problematykę utworu, 
- zastosowane w utworze podstawowe językowe 
środki wyrazu artystycznego oraz określa ich funkcje, 
- sposoby kreowania świata przedstawionego w utworze, 
- elementy znaczące dla odczytania sensu utworu (tu: słowa - klucze). 
 
Proszę wpisad do zeszytu: 
Awangarda Krakowska 
Grupa literacka w 20leciu międzywojennym, która uformowała się w latach 1925 – 1927. 
Do grupy należeli: 

1. Tadeusz Peiper – twórca grupy i założyciel czasopisma „Zwrotnica”, 
2. Julian Przyboś 
3. Adam Ważyk 
4. Jan Brzękowski 
5. Jalu Kurek 

Na łamach „Zwrotnicy” T. Peiper drukował rozprawy teoretyczne (np. Miasto Masa 
Maszyna),  młodzi poeci publikowali swoje utwory. 
Po zamknięciu „Zwrotnicy” w 1927 roku nastąpił rozpad Awangardy Krakowskiej. 
Program grupy: 

1. 3xM, czyli miasto, masa, maszyna jako naczelne tematy poezji, twórczośd związana z 
teraźniejszością, z nowoczesną cywilizacją techniczną, z życiem wielkiego miasta. 

2. Poeta ma byd poważnym rzemieślnikiem, pracującym w materiale słowa(słowiarz), a 
nie nadludzką istotą. 

3. Poezja to budowa pięknych i wyszukanych zdao. Bardzo ważny środek artystyczny – 
metafora. Poeci maja działad obrazami a nie dosłownością. 

Analiza i interpretacja wiersza J. Przybosia, Lipiec 
Proszę odpowiedzied na pytania; 

1. Kim jest bohater liryczny wiersza? 
2. Objaśnij wybrane przenośnie.  

- trzepad wesoło słowa jak futra na wietrze –  
- serce wyniosłe przeszywa na przestrzał strumieo –  

3. Wyjaśnij pojęcie neologizmu i odszukaj neologizmów w wierszu Przybosia.  
 
 



15.05.2020 r. (piątek) 
 
Temat: Przeszłośd i teraźniejszośd w galerii sztuki awangardowej. 
 
Poznam: 
- najważniejsze cechy sztuki awangardowej, 
- przykładowe obrazy awangardowe, 
- pojęcia: korespondencja sztuk, przekład intersemiotyczny. 
 
Awangarda w sztuce to kierunek, który narodził się na początku XX w. jego zwolennicy 

zdecydowanie przeciwstawiali się dotychczasowym, tradycyjnym wyznacznikom piękna. 

Utorowali drogę nowatorskim zjawiskom i eksperymentom. 

Proszę zapoznad się z następującymi reprodukcjami: 

1. Salvador Dali , Pojawienie się na plaży twarzy i patery z owocami, 1938 

2. Pablo Picasso, Panny z Awinionu, 1907 

3. Zdzisław Beksioski, Bez tytułu, 1984 

4. Graffiti uliczne street art., autor nieznany 

Wskazad reprodukcję, która wywarła na tobie największe wrażenie i opisad ją w zeszycie, 

odpowiadając na pytania: 

1. Co jest tematem reprodukcji? 

2. Co przedstawione jest na pierwszym planie 

3. Jakie kolory dominują i dlaczego? 

4. Które elementy obrazu wskazują, że artysta przetwarza rzeczywistośd, a nie tylko 

wiernie ją kopiuje? 

 


