
Lektura tekstów – poziom B1  opracowała: Wiola Próchniak 

Mieczysława Buczkówna, ***  [1924- 2015] 
 
Mówił jej: 
Jesteś burzą, jesteś drzewem, 
Jesteś ciszą, jesteś śpiewem. 
Mówił jej: 
Jesteś wiosną, płatkiem kwiatu, 
Jesteś latem, lotem ptaków. 
 

Wiosny kwitną, wiosny płyną, 
Słowa płoną, słowa giną. 
 

Myślał: 
Jesteś deszczem, jesteś cieniem, 
Jesteś lodem i kamieniem, 
Jesteś nocą, jesteś zimą, 
Jesteś jak powietrze niema... 
 

Zakrył twarz rękami obiema. 
 
I. Proszę dopasować wyrazy i definicje: 
1. burza  ____ rośnie w parku lub w lesie 
2. drzewo  ____ część kwiatu albo jeden element śniegu  
3. cisza    1.    sztorm; bardzo intensywny deszcz z błyskawicami i grzmotami  
4. śpiew  ____ pora roku między zimą a latem 
5. wiosna  ____ sytuacja, gdy lecą ptaki albo samolot  
6. płatek   ____ jest cicho; nie ma hałasu  
7. lot    ____ piosenka; głos i melodia  
 

8. deszcz   ____ to czego nie widzisz, ale nie możesz bez tego żyć 
9. cień    ____ mała, twarda rzecz, np. diament  
10. lód   ____ pora roku między jesienią a wiosną 
11. kamień   ____ woda spada z nieba  
12. noc (F)  ____ woda w zimie  
13. zima  ____ zaczyna się, kiedy kończy się dzień  
14. powietrze   ____ brak światła  
 

15. niemy  ____ umierać, kończyć egzystencję 
16. twarz (F)  ____ mieć kwiaty  
17. ręka  ____ ktoś, kto nie mówi  
18. kwitnąć   ____ część ciała; może być prawa lub lewa  
19. płynąć  ____ palić się; ginąć w ogniu  
20. płonąć   ____ ta część głowy, gdzie są oczy, nos, usta, policzki, broda, czoło  
21. ginąć  ____ poruszać się w wodzie lub razem z wodą 
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II. Proszę wpisać poprawne formy gramatyczne [Instrumental Case]: 
 

Mówił jej: 
Jesteś …burzą… (burza), jesteś ……………………………………… (drzewo), 
Jesteś …………………………. (cisza), jesteś ……………………………….. (śpiew), 
Mówił jej: 
Jesteś ………………………… (wiosna), ………………………………… (płatek) 
kwiatu, 
Jesteś ……………………………. (lato), ……………………………….. (lot) ptaków, 
 

Wiosny kwitną, wiosny płyną, 
Słowa płoną, słowa giną. 
 

Myślał: 
Jesteś ………………………………… (deszcz), jesteś ………………………….. (cień), 
Jesteś ……………………………… (lód) i ……………………………… (kamień), 
Jesteś ……………………………….. (noc), jesteś ………………………….. (zima), 
Jesteś jak powietrze niema... 
 

Zakrył twarz …………………………………..  (ręka – l. mn.) obiema. 
       Mieczysława Buczkówna 
III. Proszę odpowiedzieć na pytania: 

1. Kto mówi w wierszu – on [mężczyzna] czy ona [kobieta]? 

……………………………………………………………………………………………. 

2. Jakie emocje są w wierszu? 

……………………………………………………………………………………………. 

3. Jaka jest ta kobieta? Proszę dopasować przymiotniki (Adjectives)? 

Najpierw ona jest aktywna ≠ bierna, cicha ≠ głośna, wesoła ≠ smutna, delikatna ≠ 

niedelikatna, brzydka ≠ piękna. Potem ona jest zimna ≠ ciepła, łagodna ≠ twarda, głośna ≠ 

milcząca. 

4. Dlaczego relacja między mężczyzną [on] i kobietą [ona] zmieniła się? 

……………………………………………………………………………………………. 

5. Jak teraz czuje się ten mężczyzna [on]? 

……………………………………………………………………………………………. 

6. Co jest tematem wiersza? 

……………………………………………………………………………………………. 


