
 

 

Zadanie 2.1. 
 

Teksty językowe  
 

Jakimi środkami językowymi można wyrażać uczucia? Omów zagadnienie, odwołując się do 

wiersza Juliana Tuwima, do innego tekstu kultury oraz do własnych doświadczeń. 

 

Julian Tuwim 

TAK I NIE 

 

Już mi jest wszystko jedno, 

Czy powiesz „nie”, czy „tak” 

Jeno mi Ciebie bardzo brak! 

Jeno mi Ciebie strasznie brak! 

… Żal gnębi duszę mą biedną. 

 

Ach przyznam Ci się – muszę! –  

Że wolę „nie” niż „tak”!... 

Ale mi Ciebie bardzo brak, 

Ale mi Ciebie strasznie brak!! 

…Żal gnębi biedną mą duszę. 

 

A w serce coraz głębiej 

Wpija się rdzawy hak – 

I tak mi Ciebie bardzo brak!! 

I tak mi Ciebie strasznie brak!!! 

…Żal biedną duszę mą gnębi. 

 
Na podstawie: Julian Tuwim, Wiersze zebrane, t. 1, Warszawa 1975, s. 205. 

 

 
  



 

 

 
 

 

Zadanie 2.1. 
Komentarz do nagrania 

 

Uczennica rozpoczyna wypowiedź od postawienia pytania: Co stanowi o tym, że dzieło literackie 

wzbudza pozytywny odbiór? Udzielając na nie odpowiedzi, wskazuje trzy elementy wpływające na 

pozytywny odbiór tekstu: treść, formę i emocje. Uznaje, że sztuka bez emocji nie byłaby sztuką. 

Kompozycja wypowiedzi jest zgodna z intencją zawartą w poleceniu.  

W pierwszej części rozwinięcia uczennica dokonuje analizy utworu Juliana Tuwima, wskazując 

środki językowe wyrażające uczucia i emocje podmiotu mówiącego (tytuł, anafory, epifory, 

metafory, inwersje i wykrzyknienia) oraz omawia ich funkcje w tekście. 

Jako inny tekst kultury uczennica przywołuje wiersz Mirona Białoszewskiego Ach gdyby nawet piec 

zabrali. Moja niewyczerpana oda do radości, w którym analizuje środki językowe wskazujące na 

emocje osoby mówiącej. 

W ostatniej części następuje odwołanie do własnych doświadczeń komunikacyjnych. Uczennica 

wybiera ironię jako przykład środka językowego wyrażającego uczucia i omawia jej funkcje 

w komunikacji międzyludzkiej. 

W podsumowaniu uczennica formułuje wniosek wskazujący na to, że literatura nie tylko 

odzwierciedla rzeczywistość i otaczający nas świat, ale wyraża także za pomocą różnych środków 

językowych towarzyszące nam emocje. 

 

W wypowiedzi pojawia się szereg uogólnień, które wskazują na rolę emocji w życiu człowieka oraz 

w literaturze, która to życie przedstawia. 


