
KLASA VIII 

 

TEMAT : Bez wyboru  

Wiersz Krzysztofa Kamila Baczyńskiego pt.” Z głową na karabinie” (można znaleźć na stronie 

www.wolnelektury.pl) 

 

Kiedy wybuchła II wojna światowa (1939),w dorosłe życie wychodzili młodzi ludzie urodzeni około 

1920 roku. W czas rozpoczynania przez nich studiów lub pracy ,przeżywania pierwszych miłości, 

snucia planów na przyszłość brutalnie wkroczyły działania wojenne i okupacja ,doświadczenia 

codziennego strachu ,zagrożenia życia ,głodu. Wojna skradła im młodość ,wielu z nich zabrała życie 

,tym którzy przeżyli ,odebrała domy i bliskich. 

Pisarze należący do tej generacji są nazywani pokoleniem 1920 albo pokoleniem Kolumbów. Ta 

ostatnia nazwa wywodzi się od tytułu powieści Romana Bratnego „Kolumbowie. Rocznik 20”, 

opowiadającej o losach młodych żołnierzy Armii Krajowej walczących z okupantem. 

Krzysztof Kamil Baczyński należał do tego pokolenia. Urodził się w 1921 roku ,nie przeżył wojny zginął 

w roku 1944,podczas obrony pałacu Blanka przy placu Teatralnym w Warszawie. 

Baczyński jest uznawany za największy talent poetycki swoich czasów. 

 

1.Przeczytajcie z uwagą wiersz „Z głową na karabinie” 

2.Kim jest w wierszu podmiot liryczny? ( Przypominam: Podmiot liryczny –osoba mówiąca w 

utworach lirycznych, podmiot mówi przeważnie o swoich przeżyciach.) 

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

3.W czyim imieniu wypowiada się podmiot (poeta) w wierszu? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

4.Napisz w kilku zdaniach w jakich czasach przyszło żyć pokoleniu Baczyńskiego? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

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

5.Jak rozumiesz symbolikę kręgu w wierszu Baczyńskiego? 

a. jest to symbol zbliżającego się zewsząd zła , 

b. grożąca wszystkim śmierć 

c. upomnienie się o prawo do osobistego szczęścia 

6.Co to znaczy ,że bohater wiersza „prześpi czas wielkiej rzeżby z głową na karabinie”? 

http://www.wolnelektury.pl/


a. nie pracuje ,nie jest aktywny 

b. jest gotowy walczyć w każdej chwili, 

c. przesypia całe życie. 

 

 

7.Wypisz z wiersza epitety. Przypominam: EPITET-wyraz określający rzeczownik np. brzydkie 

kaczątko. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

8.Napisz definicję metafory .Wypisz z wiersza kilka metafor. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

CZYTAJCIE PROSZĘ, „MAŁEGO KSIĘCIA”. UTWÓR ZACZYNAMY 

OMAWIAĆ W PRZYSZŁYM TYGODNIU. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kl. VIII 

TEST wiadomości o czasowniku 

 
 
1.Czasownik 
A. nie odmienia się 

B. odmienia się przez czasy, liczby, osoby 
C. odmienia się przez przypadki 
 
2. Do podanych form osobowych czasowników dopisz formy bezokoliczników: 
biorę..............................  
biegam....................... 
wezmę...........................  
biegnę....................... 
 
 
3.Określ osobę, liczbę, czas i rodzaj podanej formy czasownika: 
poszli............................................................. 

czytałyśmy..................................................... 
będę grał....................................................... 
wrócili.......................................................... 
 
 
4. Które z podanych form czasownika to bezokoliczniki: 
A. myśleć 
B. kupiła 
C. biec 
D. rozmawiać 
E. iść 

F. kupiłbym 
 
 
5.W podanych zdaniach zamień formy czasu teraźniejszego na odpowiednie formy czasu 
przeszłego. 
Chłopcy grają w koszykówkę. 
................................................. 
Dzieci bawią się na podwórku. 
................................................. 
 
6.W podanych zdaniach podkreśl czasowniki. 
Marcin jest przewodniczącym naszej szkoły. 

Minęły już dwa miesiące, jak Marysia mieszka z nami. 
Jutro wyjeżdżam z mamą do cioci. 
 
 
7. Dopisz poprawne zakończenia form czasu przeszłego: 
A. on czyt........ 
B. chłopcy czyt...... 
C. one czyt........ 
D. dziewczynki czyt...... 
 
 

8. Połącz odpowiednio w pary: 

A. my 1) 2 os. l. mn. 

B. on 2) 2 os. l. poj. 

C. ty 3) 1 os. l. mn. 

D wy 4) 3 os. l. poj. 



 
9. Jak piszemy "nie" z czasownikami? Które formy są poprawnie zapisane?  
A. nie mogli 
B. niedaj 
C. nie napisał  
 

 

10. Odmień przez osoby w liczbie pojedynczej i  mnogiej czasownik:   czytać  – w czasie 
teraźniejszym 

Liczba pojedyncza Liczba mnoga 

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

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

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

 

 

11. Odmień przez osoby w liczbie pojedynczej i  mnogiej czasownik:   oglądać  – w czasie 
przeszłym 

Liczba pojedyncza Liczba mnoga 

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


