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(wybór)

w r y

JAK NAJKRÓCEJ POWIEDZIEĆ JAK NAJWIĘCEJ? 

1.  Przeczytaj poniższe aforyzmy.

 Nauka jest sprawą wielkich. Maluczkim dostają się nauczki. 

 Niektórym ludziom należałoby wytoczyć proces myślenia.

 Śniła mi się we śnie rzeczywistość. Z jaką ulgą się obudziłem. 

 Tam, gdzie śmiech wzbroniony, zwykle i płakać nie wolno.

 Kto nabiera wody w usta, niech nią przynajmniej nikogo potem nie opluwa. 

 Ukrywał się za językiem, który pokazywał światu.

 Czasem potrzebni są suflerzy, którzy by podszepnęli, czego nie należy mówić. 

 Bawisłówek.

 I tak się plecie trzy po trzy swój wianuszek sławy. 

 Dokąd zmierza życie? – Tam, gdzie ty, dopóki idziesz. 

 To, że umarł, nie jest jeszcze dowodem, że żył.

 To nic, że klamka zapada, jeśli tylko okno na świat jest otwarte.

 Ci, co mają szersze horyzonty, mają zazwyczaj gorsze perspektywy.

  Człowiek wynajdywał narzędzia sukcesywnie. Ale od pradziejów był już człowiek  
narzędziem człowieka.

 Miał barwne życie. Zmieniał sztandary.
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2.  Wyjaśnij, jak rozumiesz tytuł zbioru Stanisława Jerzego Leca.

3.  Napisz, czym jest aforyzm. Podaj wyrazy bliskoznaczne do tego słowa.

4.  Wyjaśnij terminy przez połączenie ich z odpowiednimi definicjami.

5.  Podaj przykłady aforyzmów Leca opartych na wykorzystaniu środków językowych z zadania 4.

6.  Gra słów to m.in. użycie takich samych lub podobnie brzmiących wyrazów w celu uzyskania 
odmiennych znaczeń i zbudowania żartobliwego nastroju. Podkreśl takie „myśli nieuczesane”. 
Wyjaśnij znaczenie jednej z nich.

aforyzm – 

●  – 

●  – 

●  – 

paradoks

ironia

antyteza
logiczne stwierdzenie prowadzące do zaskakujących lub 
sprzecznych wniosków

sprzeczność między dosłownym znaczeniem wypowiedzi a jej 
znaczeniem właściwym, niewypowiedzianym wprost, lecz 
wyraźnie rozpoznawalnym

wypowiedzenie będące zestawieniem treści przeciwstawnych 
znaczeniowo

w r y
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7.  Podaj znaczenie frazeologizmów: klamka zapadła i okno na świat. Odszukaj aforyzm, w którym zostały 
one wykorzystane i wyjaśnij, jak rozumiesz te słowa.

8.  Podaj przykłady innych sentencji opartych na znanych frazeologizmach. Wskaż te, w których autor 
wykorzystał znaczenie dosłowne związków frazeologicznych. Zacytuj i zapisz tę, którą uznasz 
za najcelniejszą.

9.  Przywołaj aforyzm, który został zbudowany z neologizmu. Do kogo może odnosić się to określenie?

10.  Zapisz wartości i antywartości, jakie można dostrzec podczas czytania Myśli nieuczesanych.

11.  Wymień przykłady bohaterów literackich lub filmowych, których postawę można by opisać 
za pomocą aforyzmów Leca. Uzasadnij swoje wybory.

 

● 

● 

Myśl nieuczesana Bohater Uzasadnienie

+ –


