
Klasa VIII tematy lekcji  na dni 04-08.2020 

1.  
 NA SKALNYM PODHALU. KAZIMIERZ PRZERWA-TETMAJER O PANU JEZUSIE I ZBÓJNIKACH 

(FRAGMENT) 

Podr.  
 s. 234–238  

 

1. W roli językoznawcy 

 kajsi – gdzie 

 trzok – trzech 

 jaze – aż 

 hań – tam  

niwto – nikt  

wej – właśnie  

gore – pali się 

 pojźreli – zobaczyli  

odkaz – zawiadomienie  

izba – pokój 

Gwara podhalańska  Język ogólnopolski  
poceno hybiać jedzenia  zaczęło brakować jedzenia  
pocon prać grad z lodem  zaczął padać grad z lodem  
sjon ze sobie kozuch  zdjął (z siebie) kożuch  
hipnon w ogień  skoczył w ogień  
posłała odkaz do wójta  posłała informację (odpis, odpowiedź) do wójta  
hań ig zawarli  tam ich zamknęli  
obstompiły ig ziandary w sądzie  otoczyli ich żandarmi w sądzie  
na stolcak siedzieli sędziowie  na krzesłach siedzieli sędziowie  
ig ino po drodze ze sobom zajeni  ich tylko po drodze (przypadkowo) ze sobą wzięli  
ze musieli ś niemi iść kcęcy nie kcęcy  że musieli z nimi iść, chcąc nie chcąc  

 

 

2. Podhale i artyści 
ćwiczenie 4.  

 
od góry:  

– kapelusz,  

– spinka,  

– cucha (gunia),  

– koszula, 

 – pas,  



– parzenice, 

 – portki,  

– ciupaga,  

– kierpce 

3. O Panu Jezusie i zbójnikach – świat przedstawiony  
PODRĘCZNIK s. 235–237 – tekst utworu, s. 238, pol. 11.–14. 

Bohaterowie   pierwszoplanowi:  
Pan Jezus, zbójnicy  

  

 realistyczni:  
zbójnicy, sędziowie, karczmarka, żandarmi, 
 głodny starzec, dziecko w polu  

 drugoplanowi:  
sędziowie, św. Piotr  

  

 fantastyczni:  
Pan Jezus, św. Piotr  

 epizodyczni:  
karczmarka, żandarmi, głodny starzec, dziecko w 
polu  

  

1. Wędrówka Pana Jezusa i świętego Piotra po świecie.  
2. Spotkanie ze zbójnikami i wspólne wyruszenie w drogę. 
3. Nakarmienie głodnego starca. 
 4. Przyodzianie zmarzniętego dziecka.  
5. Uratowanie z pożaru matki i jej dzieci.  
6. Nocleg w karczmie i wydanie zbójników w ręce wójta.  
7. Sąd nad zbójnikami i wydanie wyroku śmierci. 
 8. Pisanie wyroku przez Pana Jezusa.  
9. Przepytywanie sędziów i udowadnianie im win.  
10. Rozpoznanie osoby Pana Jezusa.  
11. Zamienienie zbójników w jabłonki.  
12. Zburzenie budynku sądu i postawienie krzyża  

 

 

Sprawiedliwość ludzka oparta jest na paragrafach kodeksu i wymierzana przez instytucjonalny wymiar 

sprawiedliwości. Sprawiedliwość Boska karze wszystkie złe uczynki człowieka, mimo że czasami inni o nich 

nie wiedzą. Miłosierne uczynki mogą tę karę zmniejszyć. 

 

4. Legenda czy podanie 
legenda – jest to opowieść zawierająca zarówno elementy niezwykłe, cudowne, jak i realistyczne, 

historyczne. Przedstawia dzieje świętych, męczenników, słynnych postaci. Potocznie kojarzona jest z 

podaniem ludowym, które opowiada historie związane z powstaniem państw, miast, mówi o ważnych 

wydarzeniach z dziejów, wyjaśnia pochodzenie różnych obiektów. 

5. Zadanie domowe  
PODRĘCZNIK s. 238, pol. 8., 9., 10. 

 

2-3 lekcja dwugodzinna 

 JAKA GŁOWA, TAKA MOWA. GWARY I DIALEKTY 

Podr.  
 s. 239–241  

 

1. Festiwale kultury ludowej 

 festiwale kultury ludowej, przeglądy zespołów regionalnych, rozmowy z ludźmi mieszkającymi na 
wsi (zwłaszcza starszymi) 

 



2. Gwary i dialekty  
PODRĘCZNIK s. 239–240 – informacje o gwarach i dialektach 

Najważniejsze cechy dialektów  
dialekt wielkopolski: 
 brak mazurzenia, udźwięcznienie międzywyrazowe (brat ojca – brad ojca), częste wymawianie 
samogłosek jako podwójnych dźwięków (boso – błoso, książka – ksiuszka, zęby – zymby), w celowniku lm 
końcówka -ewi (koniowi – koniewi), końcówka -ygo w dopełniaczu zaimków (tego – tygo), końcówki -ma w 
1. os. lm (nieśmy – nieśma, robimy – robima)  
dialekt śląski: 
 mazurzenie, udźwięcznienie międzywyrazowe (brat ojca – brad ojca), ę wymawiane jako a (kupię kawę – 
kupia kawa), na południu – zamiast ś, ź, ć – wymawianie szi, żi, czi (cielak – czielak, siano – sziano), 
wymawianie i na początku wyrazu, w czasie przeszłym końcówka -ch (byłem – byłech), często w 
dopełniaczu końcówka -a zamiast -u (śniegu – śniega), często w celowniku końcówka -owi zamiast -u 
(kotu – kotowi)  
dialekt mazowiecki:  
mazurzenie, brak udźwięcznienia międzywyrazowego (brat ojca – brat ojca), spółgłoski m’, b’, w’ 
wymawiane z j lub inną spółgłoską miękką (miasto – mniasto, wiara – wziara), spółgłoski miękkie l’, k’, g’ 
wymawiane twardo (list – lyst, kiedy – kedy, ogień – ogeń), końcówka narzędnika -amy (nogami – 
nogamy), końcówka -wa w 1. os. lm cz. ter. (niesiemy – niesiewa), częste używanie przyrostka -ak (cielak, 
źrebak)  
język kaszubski: 
 brak mazurzenia, brak udźwięcznienia międzywyrazowego, e wymawiane jako dźwięk pośredni między e 
oraz y (mysz – mesz, siwy – sewi), spółgłoski miękkie ś, ź, ć, dź wymawiane twardo (siedzieć cicho – 
sedzec cecho, jezioro – jezero), spółgłoski ki, gi wymawiane jako ci, dzi (córki – córci, długi – dłudzi), brak 
e ruchomego (domek – domk), zamiast grupy spółgłosek -ro- występuje grupa -ar- (wrona – warna, krowa 
– karwa)  

 
 
 

Gwara to odmiana języka narodowego funkcjonująca na 
określonym terytorium, wyróżniająca się swoistymi cechami 
w zakresie fonetyki, leksyki, składni, fleksji. 
 

3. Cechy gwary podhalańskiej 
PODRĘCZNIK s. 240, pol. 1.  

korzystając z internetowego słownika gwarowego lub ze skserowanych haseł słownika gwary podhalańskiej, 

wykonaj polecenie 1. 

 

 

4. Regionalizmy 
kartofle – Mazowsze  
ziemniaki – Małopolska  
knule – Śląsk  
grule – Małopolska (Podhale)  
pyrki – Wielkopolska 
 bulwy – Pomorze 
 pantówki – Kujawy 
 

5. To da się zrozumieć  
PODRĘCZNIK s. 240–241, pol. 5., 6. 

6. Iść w ślady… – stylizacja  
PODRĘCZNIK s. 241, pol. 8., 9.  

fragment Chłopów (wesele Boryny) i wykonaj  polecenie 8.  

 



Jagnę wiedli drużbowie – szła bujno, uśmiechnięta przez łzy, co jej jeszcze u rzęs wisiały, weselna niby 
ten kierz kwietny i kiej słońce ciągnąca wszystkich oczy; włosy miała zaplecione nad czołem, w nich 
koronę wysoką, ze złotych szychów, z pawich oczek i gałązek rozmarynu, a od niej na plecy spływały 
długie wstążki we wszystkich kolorach i leciały za nią, i furkotały kieby ta tęcza […]. Jaguś, kuntentna 
jesteś, co? Śliczności ty moje! Jaguś, nie bój się, dobrze ci u mnie będzie, jak i u matuli nie było lepiej... 
Panią se będziesz, Jaguś, panią... dziewkę ci przynajmę, byś się zbytnio nie utrudzała... obaczysz!... […]  

 
 
Lekcja 4 
 

Sprawdzian - Gwary i dialekty. 

................................ 
imię i nazwisko 

 

1. Uzupełnij zdanie właściwymi informacjami. 

Cykl opowieści Na skalnym Podhalu autorstwa ........................................................... 

zawiera językowe nawiązania do gwary ....................................... . 

 

2. Przetłumacz na język ogólny fragment utworu O Panu Jezusie i zbójnikach. 

 

I ten zbójnik dał mu swój kawołek hleba ostatni. (...) Idom dalej, bez pola, pocon prać 
grad z lodem, a zimno przysło takie co cud! 

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

 

3. Nazwij zjawiska językowe charakterystyczne dla gwary podhalańskiej, które 

występują w podkreślonych słowach. 

 

kawołek hleba - ....................................................................................................... 

zimno przysło - ....................................................................................................... 

 

4. Wyjaśnij pojęcie. 

dialektyzmy - ................................................................ 

 

 

 

lekcja 5 na dwie jednostki lekcyjne 

 
 MOZOLNĄ ŚCIEŻKĄ WIEDZY. MELCHIOR WAŃKOWICZ TĘDY I OWĘDY 
(FRAGMENT) 

Podr.  
 s. 242–247  

 

1. Życiorys Melchiora Wańkowicza 
Na podstawie dostępnych źródeł napisz krotki życiorys Wańkowicza 
 
 

2. Zrozumieć tekst PODRĘCZNIK s. 243–246 

3. O szkole – z przymrużeniem oka 
– językiem wykładowym był język rosyjski (potem, po strajku, wprowadzono język polski),  
– w szkole panowała surowa dyscyplina, 
 – w razie nieobecności nauczyciela uczniowie byli pilnowani przez specjalnego belfra, 



 – uczniowie za karę byli przetrzymywani w karcerze,  
– uczono się m.in. języka rosyjskiego, języka francuskiego, języka łacińskiego 
 

Tekst Melchiora Wańkowicza jest humorystyczny, co świadczy o dużym poczuciu humoru autora. 
Wykorzystał on we wspomnieniach różne rodzaje komizmu i opisał świat swojej młodości z 
dystansem, często ironicznym.  
 
Efekt komiczny jest wywołany przez sprzeczność ukazanej sceny („grzeczny” uczeń w okularach 
zapytany przez nauczycielkę nie odpowiada, ale odsyła ją do swojej strony internetowej, gdzie może 
ona przeczytać odpowiedź) z oczekiwaniami dotyczącymi postawy ucznia w czasie lekcji. 
 

4. Uczniowie i nauczyciele 
pan Bleze – niemiecki guwerner (nauczyciel domowy) – „zawsze mi przepowiadał, że dalej jak do 
trzeciej klasy nie dojdę”  
pani Kosowska („mozolnie mnie podciągała na wysokość wtarowo kłasa”)  
Timofiej Timofiejewicz Timofiejew – wychowawca klasowy („z serdecznym duszy niepokojem 
konstatował, że ulegamy zgubnym wpływom”) 
 nauczycielka francuskiego („aż biedula zrezygnowała”)  
magister Weber – nauczyciel łaciny („przypadł nam prawdziwie do gustu”, „był biegłym latynistą […] i 
po polsku popełniał poematy zbożne”) 
 

5. Walka o szkołę polską 
 
28 stycznia 1905 28 stycznia 1905 roku rozpoczął się w Warszawie strajk szkolny w 

proteście wobec zakazu używania języka polskiego w szkołach. Studenci Politechniki i 
Uniwersytetu postanowili zawalczyć o zniesienie zakazu obowiązującego od upadku 
powstania styczniowego. Po upadku powstania styczniowego gniewne oczy urzędników 
carskich zwróciły szczególną uwagę na szkolnictwo w Królestwie Polskim. To tam miały się 
rodzić i upowszechniać zgubne idee, marzenia o narodowej emancypacji czy nawet 
niepodległości. Nowa szkoła miała kształcić obywateli Imperium Rosyjskiego, karnych 
urzędników, nastawionych na interes Imperium, związanych całkowicie z Rosją. Wprowadzono 
szkolne mundurki. Zaprowadzono wojskową dyscyplinę i zachęcano uczniów do donoszenia na 
siebie nawzajem. Szkoły miały uczyć tylko po rosyjsku i w duchu rosyjskiego patriotyzm 

 
Taka sytuacja panowała do 1904 roku. Rosja wplątała się wówczas w konflikt z Japonią. Seria 
klęsk floty rosyjskiej i utrata Port Arthur obnażyła słabość carskiej władzy. Wielkie Imperium 
zostało pokonane przez – z europejskiego punktu widzenia – małe i słabe państewko. Klęska 
militarna skatalizowała wybuch społecznego niezadowolenia, od dawna ignorowane społeczne 
problemy zaczęły dawać o sobie znać: ogromna bieda społeczeństwa i ciężkie warunki pracy w 
fabrykach kontrastowały z przepychem carskiego dworu, cenzura tłumiła wolność słowa, brak 
reform radykalizował ruchy rewolucyjne. W Królestwie Polskim potrzeba reform socjalnych 
łączyła się z kwestią narodową, naciskiem na poszerzenie autonomii dla Polaków. W całym 
Imperium Rosyjskim wrzało. 22 stycznia 1905 odbyła się w Petersburgu, stolicy Imperium, wielka 
200-tysięczna manifestacja, która przeszła do historia jako „krwawa niedziela”. Car Mikołaj II ani 
myślał iść na ustępstwa, manifestację krwawo stłumiono, mogło zginać nawet 1000 osób. Wieść 
o masakrze obiegła cały kraj. W takim kontekście 28 stycznia 1905 roku na warszawskiej 
Politechnice odbył się pierwszy wiec studentów, żądających zwołania demokratycznego ciała 
ustawodawczego, które zajęłoby się kwestią bezrobocia po studiach, zniesieniem przepisów 
krepujących rozwój społeczeństwa, wolnością słowa oraz dopuszczenia języka polskiego w 
nauce. Studenci okazali się wyrazicielami powszechnej opinii panującej również wśród ciała 
pedagogicznego oraz wśród uczniów i nauczycieli szkół średnich. Profesorowie stanęli murem za 
studentami, w następnych dniach kolejne warszawskie i pozawarszawskie placówki edukacyjne 
przyłączały się do protestu. Wobec tego władza postanowiła do 20 lutego zawiesić zajęcia w 
całym kraju. Zaczynała się kilkuletnia batalia o repolonizację szkół – batalia nie zakończyła się 
sukcesem, ale rozbudziła w społeczeństwie potrzeby zmian. Dla wielu zaangażowanych w walkę 
ludzi strajk szkolny stał się pierwszym etapem walki narodowej, kształtowaniem etosu polskości, 
który doprowadził do odzyskania niepodległości w 1918 roku. [źródło: 
http://www.ekartkazwarszawy.pl/kartka/strajk-szkolny-warszawie-1905/] 
 

http://www.ekartkazwarszawy.pl/kartka/strajk-szkolny-warszawie-1905/


6. Język wspomnień  
PODRĘCZNIK s. 247, pol. 8., 9., 10. 

 

 

Wyraz   Synonim   Antonim    

 komitywa   zażyłość, bliskość   niechęć, chłodne stosunki    

 feralny   krytyczny, pechowy   pomyślny, sprzyjający    

 uszczęśliwić   uradować, dać   zmartwić, odebrać    

 

Styl tekstu: 

Wańkowicz pisze w sposób swobodny, humorystyczny, nie trzyma się 
chronologii swoich wspomnień, stosuje dygresje. Pisze w pierwszej 
osobie. Jego język jest barwny, czasem dosadny, pełen anegdot, cytaty 
rosyjskie lepiej oddają atmosferę szkoły pod zaborami. 


