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        Kochani, witam Was w kolejnej II edycji Rusz głową, czyli język polski w Internecie. Mam 

nadzieję na owocną współpracę. Bawcie się dobrze, jednocześnie zdobywając wiedzę!!! 

Iza Masztakowska 

 
Zachciało mu się szczęścia, 
zachciało mu się prawdy, 
zachciało mu się wdzięczności, 
patrzcie go! 
 
Ledwie rozróżnił sen od jawy, 
ledwie domyślił się, że on to on, 
ledwie wystrugał ręką z płetwy rodem 
krzesiwo i rakietę, 
łatwy do utopienia w łyżce oceanu. 
za mało nawet śmieszny, żeby pustkę śmieszyć, 
oczami tylko widzi, 
uszami tylko słyszy, 
rekordem jego mowy jest tryb warunkowy, 
rozumem gani rozum, 
słowem: prawie nikt, ale wolność ma w głowie, wszechwiedza i byt 
poza niemądrym mięsem, 
patrzcie go! 
 
Bo przecież chyba jest, 
naprawdę się wydarzył 
pod jedną z gwiazd prowincjonalnych. 
Na swój sposób żywotny i wcale ruchliwy. 
Jak na marnego wyrodka kryształu –  
dość poważnie zdziwiony. 
Jak na trudne dzieciństwo w koniecznościach stada –  
nieźle już poszczególny. 
Patrzcie go! 
 
Tylko tak dalej, dalej choć przez chwilę, 
bodaj przez mgnienie galaktyki małej! 
Niechby się wreszcie z grubsza okazało, 
czym będzie, skoro jest. 
A jest - zawzięty. 
Zawzięty, trzeba przyznać, bardzo. 
Z tym kółkiem w nosie, w tej todze, w tym swetrze 
Sto pociech, bądź co bądź. 
Niebożę. 
Istny człowiek. 

W. Szymborska „Sto pociech” 
ZADANIA 

I. Wskaż poprawna odpowiedź. 
1. Utwór należy do: 

a) epiki 
b) liryki 
c) dramatu 

2. Bohaterem wiersza jest: 
a) niebożę 
b) człowiek 
c) sto pociech 

3. O tym, kto jest bohaterem wiersza, dowiadujemy się z: 
a) pierwszego wersu 
b) ostatniego wersu 



c) tytułu 
4. W utworze mówi: 

a) podmiot liryczny 
b) narrator 
c) człowiek 

5. Wiersz jest: 
a) opisem 
b) monologiem 
c) dialogiem 

6. W wierszu dominują: 
a) porównania 
b) powtórzenia 
c) pytania retoryczne 

7. Zdanie Mieliśmy z nim sto pociech oznacza: 
a) był naszą dumą 
b) uprzyjemniał nam życie 
c) rozśmieszał nas, dostarczał rozrywki. 
 

II. Uzupełnij tabelę, wpisując odpowiednie fragmenty utworu. 

 
CZŁOWIEK 

CO ZROBIŁ? JAKI JEST? 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
III. Opisz swój zeszyt do języka polskiego. 
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Na prace czekam do 30 października! 

 

 


