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Cytaty i cytowanie
1. PoųČcz zdania wprowadzajČce (lewa kolumna) z cytatami (prawa kolumna). Zapisz
powstaųe zdania.
Zdania wprowadzajČce

•

•

•

W KrzyǏakach czytamy:

„ZoƑka byų to chųopiec o wyjČtkowych zdolnoƑciach,
wybitnej inteligencji teoretycznej i praktycznej”.

Oto, jak autor opisuje
swojego bohatera:

„…രcaųy Zakon zbudowany byų na ludzkiej krzywdzie”.

Na poparcie moich sČdów
przytoczħ sųowa poety:

„Im niǏszy jest stan kultury jħzykowej
w spoųeczeŷstwie, tym gwaųtowniejsza, gųħbsza
i szersza jest fala zalewu obcojħzycznego”.

JuǏ Jan Kochanowski
mówių:

„Bagnet na broŷ!”

Wedųug sųynnego
polskiego jħzykoznawcy,
prof. Stanisųawa Szobera:

„Kto nie byų ni razu czųowiekiem,
Temu czųowiek nic nie pomoǏe”.

– nakazuje poeta.

„Jakoby teǏ rok bez wiosny mieđ chcieli,
Którzy chcČ, Ǐeby mųodzi nie szaleli”.
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2. Przypomnij sobie, skČd pochodzČ podane cytaty, i uzupeųnij zapis.
A. Bohaterka ballady Mickiewicza (o kim mowa?)
przestrzega strzelca przed pokusČ zdrady:
„Dochowaj, strzelcze, to moja rada:
Bo kto przysięgę naruszy,
Ach, biada jemu, za życia biada!
I biada jego złej duszy!”.

B. „Peųno nas, a jakoby nikogo nie byųo…” – Ǐali siħ zrozpaczony ojciec w Trenie VIII
(jak siħ nazywa autor?)

.

C. „_wiħta miųoƑci kochanej ojczyzny, CzujČ ciħ tylko umysųy poczciwe!” – mówi
w Hymnie do miųoƑci ojczyzny (jak siħ nazywa autor?)
.
D. Trudny charakter (jak siħ nazywa bohater?)
ujawnia siħ w jego wųasnych sųowach:
„Ja z nim w zgodzie?
Mocium panie,
Wprzódy słońce w miejscu stanie,
Wprzódy w morzu wyschnie woda,
Nim tu u nas będzie zgoda!”.

E. O jednym z gųównych bohaterów Kamieni na szaniec, (o kim mowa?)
, Kamiŷski pisze tak: „Wysoki, szczupųy,
o niebieskich oczach i pųowej czuprynie, ciČgle siħ uƑmiechaų, mówių szybko,
wymachiwaų rħkoma i przy byle okazji wpadaų w zachwyt”.
F. Maųy KsiČǏħ na zawsze zapamiħtaų sųowa (czyje?)
widzi siħ tylko sercem. NajwaǏniejsze jest niewidoczne dla oczu”.

: „Dobrze

3. WzorujČc siħ na poprzednich đwiczeniach, przytocz piħđ samodzielnie wybranych
cytatów z jednej z podanych pozycji.
A. Antoine de Saint-Exupéry, Maųy KsiČǏħ.
B. William Szekspir, Romeo i Julia.
C. Artykuų w czasopiƑmie mųodzieǏowym lub gazecie.
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w jakich okolicznoƑciach zostaųy wypowiedziane przytoczone sųowa, co oznaczajČ
i kto jest ich autorem. Zebrane informacje zapisz zgodnie z poznanymi zasadami.
A. „Alea iacta est”.

B. „Eureka!”

C. „Wiem, Ǐe nic nie wiem”.
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4. SprawdǍ w dostħpnych Ǎródųach (np. w internecie lub w sųowniku cytatów),
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D. „Czųowiekiem jestem i nic, co ludzkie, nie jest mi obce”.
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E. „Carpe diem”.

F. „Cogito ergo sum”.

G. „A jednak siħ krħci!”

H. „Niech zstČpi duch Twój i odnowi oblicze ziemi! Tej ziemi!”

5. Zastanów siħ i napisz, w jakim celu zastosowano cytaty w podanych fragmentach
wypracowaŷ.
A. W podsumowaniu moich rozwaǏaŷ na temat edukacyjnej roli bajki jako
gatunku literackiego, chciaųbym przytoczyđ sųowa Mikoųaja Gogola: „Z czego
siħ Ƒmiejecie? Sami z siebie siħ Ƒmiejecie!”.
B. Absolutnie nie zgadzam siħ ze sųowami Oskara Wilde’a: „KaǏda sztuka jest
bezuǏyteczna”. Trudno mi sobie wyobraziđ, czym byųaby ludzkoƑđ bez sztuki.
W mojej pracy postaram siħ to udowodniđ.
C. „Czas potknČų siħ i upadų” – pisze Wisųawa Szymborska w wierszu Ludzie na
moƑcie. WyraǏa w ten sposób przekonanie, Ǐe sztuka jest wartoƑciČ
ponadczasowČ.
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6. Napisz krótki tekst, którego mottem lub puentČ bħdzie jeden z poniǏszych cytatów.
A. „Miej serce i patrzaj w serce!” – Adam Mickiewicz, RomantycznoƑđ.
B. „Wspóųkochađ przyszųam, nie wspóųnienawidziđ” – Sofokles, Antygona.
C. „Spieszmy siħ kochađ ludzi – tak szybko odchodzČ” – Jan Twardowski, Spieszmy siħ.

tów. PosųuǏ siħ przykųadami z historii, Ǐycia publicznego, literatury, filmu, ewentualnie innych dziedzin sztuki.
A. „Tylko jedno moǏe unicestwiđ marzenie – strach przed poraǏkČ” – Paulo
Coelho, Alchemik.
B. „Nawet w obliczu Ƒmierci przyjemna jest ƑwiadomoƑđ posiadania przyjaciela” –
Antoine de Saint-Exupéry, Maųy KsiČǏħ.
C. „Dwa szczħƑcia sČ na Ƒwiecie: jedno maųe – byđ szczħƑliwym, drugie wielkie –
uszczħƑliwiađ innych” – Julian Tuwim.
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7. SporzČdǍ szczegóųowy plan rozprawki, której tezČ bħdzie jeden z podanych cyta-

