Imię i nazwisko ………………………………………………

pkt…..……../25

Egzamin z j. polskiego sem. IV A

1. Na czym polega psychizacja pejzażu ? Podaj przykład.

(2 pkt.)

2. Zaznacz na wybranym fragmencie na czym polega onomatopeja? Czego jest to onomatopeja?

(2 pkt.)

To w szyby deszcz dzwoni, deszcz dzwoni jesienny
I pluszcze jednaki, miarowy, niezmienny,
Dżdżu krople padają i tłuką w me okno...
Jęk szklany... płacz szklany... a szyby w mgle mokną […]

3. Podaj 4 inne nazwy Młodej Polski:

(2 pkt.)

-

-

-

-

4. Na czym w Młodej Polsce polegała praca organiczna?

(2 pkt.)

5. Jan w encyklice Jana Pawła II pt. „Pamięć i tożsamość” definiowana jest ojczyzna i patriotyzm? (4 pkt.)

6. Wymień 6 cech charakteryzujących dekadenta? (3 pkt.)

7. Zanalizuj i zinterpretuj wiersz (kto jest podmiotem litycznym, kto adresatem, co mówi, jakich środków
stylistycznych używa – podaj przykłady, rymy) Co oznacza „zwieszenie głowy”. Na końcu wiersza? (10 pkt)
KONIEC WIEKU XIX
Przekleństwo?... Tylko dziki, kiedy się skaleczy,
złorzeczy swemu bogu, skrytemu w przestworze.
Ironia?... Lecz największe z szyderstw czyż się może
równać z ironią biegu najzwyklejszych rzeczy?

Wzgarda... lecz tylko głupiec gardzi tym ciężarem,
którego wziąć na słabe nie zdoła ramiona.
Rozpacz?... Więc za przykładem trzeba iść skorpiona,
co się zabija, kiedy otoczą go żarem?

Walka?... Ale czyż mrówka rzucona na szyny
może walczyć z pociągiem nadchodzącym w pędzie?
Rezygnacja?... Czyż przez to mniej się cierpieć będzie,
gdy się z poddaniem schyli pod nóż gilotyny?

Byt przyszły?... Gwiazd tajniki któż z ludzi ogląda,
kto zliczy zgasłe słońca i kres światu zgadnie?
Użycie?... Ależ w duszy jest zawsze coś na dnie.
co wśród użycia pragnie, wśród rozkoszy żąda.

Cóż więc jest? Co zostało nam, co wszystko wiemy,
dla których żadna z dawnych wiar już nie wystarcza?
Jakaż jest przeciw włóczni złego twoja tarcza,
człowiecze z końca wieku?... Głowę zwiesił niemy.

