
Klasa II FM, II K – 18 maja 

Temat: Literackie spojrzenie na rzeczywistość – S. Grochowiak „Telewizor”. 

 

1. Zastanów się nad tym, co według Ciebie znaczy zdanie: „Z telewizorem trzeba 

rozważnie, wybierać to, co naprawdę uczy. Albo to, co śmieszy”. Podaj przykłady 

programów telewizyjnych, z których warto czerpać wiedzę, i takich, które Cię bawią. 

2. Zapoznaj się z wierszem S. Grochowiaka zamieszczonym na stronie 128 w 

podręczniku. 

Podaję go również tutaj: 

Telewizor 

Z telewizorem trzeba rozważnie, 

Wybierać to, co naprawdę uczy. 

Albo to, co śmieszy. 

Masz bowiem w sobie własny ekran: wyobraźnię, 

I ją to właśnie uczyń 

Czarodziejką zwykłych rzeczy. 

Dzbanek na stole, co światłami pryska, 

Autobus w deszczu, lśniący niby okoń, 

Smuga, którą zwełnia w niebie odrzutowiec… 

To są również filmy, dziwne widowiska, 

Naciesz nimi oko, 

Innym to powiedz. 

Jedni cię obśmieją: Sam widziałem… eee tam”. 

Inni się zadziwią: „On chyba poeta”. 

A tyś po prostu fajny jest chłopaczek, 

Co lubi trochę mądrzej niż inni popatrzeć. 

3. Spróbuj odpowiedzieć na polecenia: 

• Do kogo zwraca się postać mówiąca w wierszu? Wyszukaj i przeczytaj fragmenty, 

które to wskazują. 

• Jak rozumiesz słowa, że ktoś lubi „mądrzej niż inni popatrzeć”? 

• Jaka czynność wydaje ci się najważniejsza, jeśli chce się mądrze korzystać z telewizji? 

Uzasadnij swoje zdanie. 

• Z czego telewidz powinien korzystać? 

 

 

 

 

 

Stanisław Grochowiak to 

główny przedstawiciel 

turpizmu, czyli nurtu w 

literaturze polskiej 

wyrażającego się w 

szczególnym 

zainteresowaniu 

przedmiotami i zjawiskami 

nieestetycznymi ( kult 

brzydoty), 

 



4. Przyjrzyj się poniższej grafice. Spróbuj znaleźć w wierszu przenośnię i porównanie. 

Ta grafika podpowie Ci, gdzie szukać      

 

 

 

5. Jak myślisz, do czego służą środki stylistyczne w wierszu? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Do pobudzenia 

wyobraźni 

czytelnika ?  

 

Do wywołania 

emocji u 

czytelnika ? 

 

Do urozmaicenia i 

ubarwienia tekstu ? 

 
Do wyjaśnienia 

wyrazu ? 

 
Do wydłużenia tekstu ? 

 



 

 

 

1. Wyszukaj w Internecie programy telewizyjne różnych stacji i zaplanuj, co mogliby 

obejrzeć członkowie waszych rodzin, poświęcając telewizji godzinę dziennie. Postaraj 

się aby były to wartościowe programy. 

2. Dopasuj właściwe definicje do pojęć ( odpowiedź podaj w formie 1b lub 4e): 

 

1. telewizja 

2. powtórka 

3. zwiastun 

4. program telewizyjny 

5. telewizor 

6. talk show 

7. telewidz 

8. serial 

9. prezenter 

10.teleturniej 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. powtórne nadanie wcześniej 

prezentowanego programu 

b. widz oglądający program 

telewizyjny 

c. osoba zapowiadająca lub 

prowadząca program TV 

d. film TV składający się z 

kilkunastu odcinków 

e. plan audycji telewizyjnych 

f. cykliczny program 

rozrywkowy, w którym 

prowadzący rozmawia z 

zaproszonymi gośćmi 

g. krótki film reklamowy, 

zmontowany z 

najciekawszych scen 

zapowiadanego filmu 

h. odbiornik telewizyjny 

i. stacja telewizyjna, system 

przesyłania na odległość 

ruchomych obrazów i 

dźwięków oraz program w 

telewizji 

j. rodzaj zawodów 

organizowanych przez 

telewizję  

 

Praca domowa dla chętnych ( do 22 maja) 


