
TEMATY DLA KLASY V NA OKRES 20.04-24.04.2020 

1.Zabawa słowami w wierszu ,,Figielek” 

Podr. s.238 dla wszystkich: 4., 5. i 6. polecenie z podręcznika, s. 238; – dla chętnych: 7. polecenie z 

podręcznika, s. 238. 

2. Wilk z Gubbio. Przedstawiamy poznaną legendę w formie komiksu. 

Podr. s. 239-240. 

 
 -elementy świata przedstawionego:  

czas wydarzeń: bliżej nieokreślony;  

miejsce wydarzeń: Włochy, miejscowość Gubbio i najbliższa okolica;  

bohaterowie: mieszkańcy Gubbio, wilk, św. Franciszek;  

wydarzenia w kolejności chronologicznej:  

1. Pojawienie się wilka w okolicy Gubbio.  

2. Odradzanie św. Franciszkowi wyjścia do wilka.  

3. Samotna wędrówka świętego w kierunku legowiska wilka.  

4. Spotkanie św. Franciszka z wilkiem.  

5. Łapa wilka w dłoni świętego.  

6. Wieczna przyjaźń między mieszkańcami miasta a wilkiem]. 

Sporządzenie komiksu  
 – dla wszystkich: 4. i 5. polecenie z podręcznika, s. 240; 

 – dla chętnych: 6. polecenie z podręcznika, s. 240. 

3. Co począć, gdy nie wiadomo, co pominięto, a co zrobiono? 

Podr. s. 241-243, zeszyt ćw. S. 160-162 

4. O szacunku do każdego stworzenia.  

Podr. s. 53, 244 

 Wymienień bohaterów bajki i podaj ich cechy  

Jaki problem porusza Ignacy Krasicki w bajce Dzieci i ryby.  

– dla wszystkich: Ułóż bajkę z morałem, w której bohaterami będą rośliny obdarzone ludzkimi cechami;  

– dla chętnych: W dowolnej technice plastycznej opracuj plakat, który będzie wyrażał sens powiedzenia: Nie 

czyń drugiemu, co tobie niemiłe. 

5. Nasz głos w obronie środowiska 



Podr. s. 245-246 

Ćw. 5,6, s. 246 

KLASA VI 

1. Talenty można rozwijać lub zakopać. 2 lekcje. 

Podr. s. 275-276 

1. Co pomaga w rozwijaniu talentów?  

- 

- 

- 

- 

- 

     2. Co przeszkadza w rozwijaniu talentów?  

- 

- 

- 

- 

 
       3.Sens dosłowny przypowieści  
Pewien bogaty człowiek, chcąc udać się w podróż, postanowił pozostawić majątek pod opieką swoich sług. Jed-

nemu powierzył pięć talentów, drugiemu dwa, trzeciemu zaś jeden talent. Kiedy pan wyjechał, pierwszy sługa 

zainwestował powierzony majątek i podwoił jego wielkość. Podobnie uczynił drugi. Ten zaś, który miał tylko 

jeden talent, bał się go utracić, więc zakopał go w ziemi. Kiedy gospodarz powrócił, postanowił rozliczyć się ze 

swoimi sługami. Pochwalił pierwszego i drugiego sługę, ponieważ pomnożyli oni pieniądze. Trzeciemu zaś 

odebrał talent, który wcześniej mu powierzył, i oddał go temu, który miał już dziesięć talentów. Stwierdził: 

,,Każdemu bowiem, kto ma, będzie dodane, tak że nadmiar mieć będzie. Temu zaś, kto nie ma, zabiorą nawet to, 

co ma”.  

 

     4.Symbolika przypowieści  
Gospodarz symbolizuje Boga. Słudzy obdarzeni talentami oznaczają ludzi. Z przypowieści wynika, że talenty, a 

więc zdolności i umiejętności, zostały rozdzielone nierównomiernie. Nie wszyscy dysponują tymi samymi 

talentami. Jedni mają wiele do zaoferowania, inni zaś niedużo. Zgodnie z poznaną przypowieścią każdy 

powinien podejmować działanie, by pomnażać swój talent. Słudze zaradnemu i odważnemu został 

przeciwstawiony sługa bojaźliwy i bierny. Pan pochwala postawę pierwszego i drugiego sługi, a trzeciego gani  

– dla wszystkich:  

Napisz krótką wypowiedź na temat swojego talentu. (Pamiętaj, że każdy z nas ma uzdolnienia w jakiejś 

dziedzinie. Może to być muzyka, taniec, sport, gotowanie, plastyka, recytacja itd.). 

 – dla chętnych: Przygotuj krótką prezentację swojego talentu i zapoznaj z nim uczniów w twojej klasie. Życzymy 

ci odwagi i radości z wystąpienia! 

2. ,, Kto powiedział i kiedy, że Mickiewicz to nie raper?” 

Podr. s. 277-278 

 1.Wysłuchanie  piosenki kabaretu OT.TO Rap Tadeusz (np. na kanale YouTube). 

 2.Kto zwykle wykonuje gatunek muzyki, jakim jest rap? Kto jest odbiorcą takich utworów? 

 3.Określanie cech języka wysłuchanego utworu? 



4. wyszukiwanie wyrazów i zwrotów charakterystycznych dla potocznego języka uczniowskiego. Przypomnienie 

zasad etykiety językowej (podręcznik, s. 39). 

ZADANIE 5. We fragmentach utworu Wiesława Tupaczewskiego Rap Tadeusz, które nie są refrenem, 

zastosowano  

a) rymy parzyste (aabb).  

b) rymy przeplatane (abab).  

c) rymy okalające (abba).  

ZADANIE 6. Zastosowane w Inwokacji Adama Mickiewicza rzeczowniki: dzięcielina, świerzop to przykłady  

a) wyrazów potocznych.  

b) wyrazów, które wyszły już z użycia.  

c) wyrazów dźwiękonaśladowczych.  

ZADANIE 7. Napisz, jakiego gatunku muzycznego słuchasz najchętniej, i uzasadnij dlaczego. 

3.Jakie obrazy z polowania pokazuje A. Mickiewicz we fragmencie ,,Pana Tadeusza”? 2 lekcje 

podręcznik, str. 279–282, 284–285  
1.Przedstawienie przebiegu polowania 

1) Wytropienie niedźwiedzia. 

 2) Wyruszenie obławy.  

3) Wysłuchanie przez Wojskiego obecności niedźwiedzia. 

4) Wypuszczenie psów.  

5) Wbiegnięcie strzelców do lasu mimo zakazu Wojskiego. 

 6) Pojawienie się niedźwiedzia na skraju lasu. 

 7) Atak zwierzęcia na Hrabiego i Tadeusza.  

8) Strzały ratujące życie mężczyznom. 

 – dla wszystkich: na podstawie planu opisz przebieg polowania;  

– dla chętnych: zredaguj kartkę z dziennika Pana Tadeusza, w którym opisuje on przebieg polowania na 

niedźwiedzia. 

 

KLASA VII Proszę obejrzeć sobie w ramach przypomnienia inscenizację ,,Dziadów” A. Mickiewicza 

1. SIŁA LUDOWEJ TRADYCJI – MISTERIUM DZIADÓW. 

1. Gdy przemawia wieszcz  

PODRĘCZNIK s. 172 – tekst wstępny 

 
  



• dramat Dziady składa się z kilku części powiązanych ze sobą wieloznacznym motywem przywoływania 
duchów zmarłych i kreacją bohatera; każda z nich funkcjonuje w zasadzie jako osobny utwór; 
 • dramat powstawał ponad 10 lat pod wpływem wielu okoliczności i przeżyć poety (m.in. poznawania 
obrzędów pogańskich, ludowych opowieści, nieszczęśliwej miłości do Maryli Wereszczakówny, upadku 
powstania listopadowego);  
• poeta nigdy nie zdecydował się zakończyć pracy nad całością utworu;  
• części II i IV (tzw. Dziady kowieńsko-wileńskie) zatytułowane przez Mickiewicza Dziady. Poema 
powstawały w latach 20. XIX w., Mickiewicz dołączył do nich wiersz Upiór (zostały wydane w 1823 r.);  
• część III (tzw. Dziady drezdeńskie) powstała w 1832 r. w Dreźnie, poeta dołączył do niej utwór Ustęp 
części III (tę część dramatu uczniowie poznają w szkole średniej;  
• część I, zatytułowana przez poetę Dziady. Widowisko, prawdopodobnie nieukończona, została 
opublikowana dopiero w 1860 r. 

2.W stronę dramatu  
PODRĘCZNIK s. 176, pol. 23., 24., 25. 

Objaśnij słowa:  
-dialog  
-didaskalia  
-monolog 

3.Siła ludowej tradycji  
PODRĘCZNIK s. 173, pol. 1., 6. 

Dziady – nazwa dawnej uroczystości ludowej obchodzonej na terenach Litwy i Białorusi na początku listopada. 
Podczas obrzędu, który odbywał się w pobliżu cmentarza, przywoływano duchy zmarłych przodków i 
przygotowywano dla nich posiłek (uroczystość nawiązuje do obrzędów pogańskich znanych w wielu różnych 
kulturach). 
Korzystając ze słownika języka polskiego, podaj znaczenia słowa dziady;  

3.Motywy chrześcijańskie i pogańskie  
PODRĘCZNIK s. 173, pol. 7., 8. 

Tradycje chrześcijańskie  
- 

- 

- 

Elementy pogańskie  
- 

- 

- 

Motywy antyczne  
- 

- 

- 

 

 

 

2. SPOTKANIE DWÓCH ŚWIATÓW. A. MICKIWEWICZ ,,DZIADY”. 

 

1. Motto  
PODRĘCZNIK s. 173, pol. 9. PROSZĘ UDZIELIĆ ODPOWIEDZI PISEMNIE. 

 Na świecie istnieje wiele spraw niezbadanych, są wydarzenia niemożliwe do racjonalnego 
wyjaśnienia. Rzeczywistość, w której żyjemy, ma wiele wymiarów. Słowa motta są wyrazem 
przekonania poety o możliwości przekraczania granic między światem materialnym i duchowym (co 
dzieje się w obrzędzie dziadów). 

2.Między ziemią a niebem  
PODRĘCZNIK s. 173, pol. 10., 11., s. 175 – ilustracja 

W dramacie Mickiewicza mamy do czynienia z dwoma światami: ziemskim i pozaziemskim. Granice tego świata 
są do przekroczenia, takie możliwości ma na przykład Guślarz, który – posługując się magicznymi zaklęciami i 
rytuałami – jest w stanie przywołać na ziemię, a potem oddalić w zaświaty różne zjawy. Dzięki niemu toczy się 



rozmowa pomiędzy ludźmi a zmarłymi istniejącymi w swoistym „życiu po życiu” pod postacią widm, upiorów, 
zwierząt (ptaki), w które wcieliły się ich dusze. 

3.Przestrzeń spotkania  
PODRĘCZNIK s. 174, pol. 15. 

Miejsce akcji:  
miejsce samotne: ustronna kaplica, zapewne gdzieś w pobliżu cmentarza, miejsce zamknięte, bezpieczne, 
obszar sacrum  
Zamknijcie drzwi od kaplicy  
I stańcie dokoła trumny 
Czas akcji: 
 czas nocny: czas przed północą i po niej. 
 Żadnej lampy, żadnej świécy,  
W oknach zawieście całuny.  
Niech księżyca jasność blada  
Szczelinami tu nie wpada. 
Cel obrzędu:  
pomoc duszom błąkającym się pomiędzy światami.  
Czyscowe duszeczki [...]  
Każda spieszcie do gromady! [...] 
 Mówcie, komu czego braknie,  
Kto z was pragnie, kto z was łaknie. 
atmosfera – tajemniczości, grozy, niesamowitości Rytuał odbywa się nocą, w kaplicy jest ciemno (żadnej lampy, 
żadnej świécy), w czasie ceremonii pojawiają się duchy przywoływane przez Guślarza. 
Kolejne wydarzenia: 

1. Zgromadzenie się ludu w kaplicy.  
2. Pojawienie się Aniołków (duchów Józia i Rózi).  
3. Pojawienie się Widma (ducha złego pana) i Ptaków (duchów jego poddanych).  
4. Pojawienie się Dziewczyny (ducha Zosi).  
5. Pojawienie się zjawy niereagującej na zaklęcia Guślarza. 

4. Kłopoty z upiorem  
PODRĘCZNIK s. 174, pol. 12., 13., 14. 

Upiór – w dawnych wierzeniach ludowych: zmarły (w sposób gwałtowny lub przedwczesny, m.in. 
samobójca), który nocą wstaje z grobu; istota demoniczna (cechy charakterystyczne: czasowa 
niewidzialność, ciemne lub czerwone zabarwienie skóry, ognistość i skrzenie się). Najczęściej takie 
demony szkodziły ludziom (dusiły, wypijały krew, żywiły się ciałem ludzkim, straszyły jękiem, płaczem 
itp.), a oni próbowali – rozmaitymi rytuałami chowania samobójców – bronić się przed nimi.  
Motyw upiora jest bardzo popularny w literaturze i w filmie, np.:  
 bohater powieści Dracula Brama Stokera,  
 upiór z powieści Gastona Leroux Upiór w operze,  
 upiór pojawiający się w powieściach o Harrym Potterze Joanne K. Rowling,  
 upiory Pierścienia we Władcy Pierścieni Tolkiena,  
 bohater filmu Belfegor – upiór Luwru Jeana-Paula Salomé.  

 
 
3-4 dwie lekcje OSĄDZIĆ ZIEMSKIE ŻYCIE. Problematyka moralna. 

 

1. Magiczne rytuały  
PODRĘCZNIK s. 174, pol. 16. 

 
Kategoria zjaw: 

a) duchy lekkie 

b) duchy ciężkie 
c) duchy pośrednie 

 
  

2. Sąd nad duchami 



 PODRĘCZNIK s. 174, pol. 17., 19. 

Duchy  Duchy lekkie: Aniołki, 
duchy dzieci: Józia i 
Rózi  

Duch ciężki: Widmo, 
duch złego pana  

Duch pośredni: 
Dziewczyna, duch Zosi  

Sposób ich 
przywołania  

zapalenie kądzieli, 
zaklęcie  

zapalenie kotła wódki  zapalenie wianka  

Wina  brak zmartwień i 
cierpienia: zbytkiem 
słodyczy na ziemi 
jesteśmy 
nieszczęśliwemi  

okrucieństwo, 
bezwzględność, 
przyczynienie się do 
śmierci poddanych 
(opowieści Sowy i 
Kruka)  

obojętność, wyniosłość, 
brak zarówno trosk, jak i 
prawdziwego szczęścia  

Kara  nuda i trwoga, 
zamknięta droga do 
nieba  

niekończąca się 
tułaczka i wieczny głód; 
opanowanie przez zło: 
jestem w złego ducha 
mocy  

gnana wiatrem 
pomiędzy światami, ani 
wzbić się pod niebiosa, 
ani ziemi dotknąć nie 
mogę  

Prośba i wsparcie  dwa ziarna gorczycy 
(spełniona prośba 
Aniołków)  

miarka wody, dwa 
ziarna pszenicy (prośba 
Widma nigdy nie może 
zostać spełniona)  

przyciągnięcie na chwilę 
do ziemi (prośba nie 
może być obecnie 
spełniona, ale Guślarz 
zdradza, że kara będzie 
trwała jeszcze tylko dwa 
lata)  

Pouczenie  Bo słuchajcie i zważcie 
u siebie, Że według 
Bożego rozkazu: Kto nie 
doznał goryczy ni razu, 
Ten nie dozna słodyczy 
w niebie  

Tak, muszę dręczyć się 
wiek wiekiem, 
Sprawiedliwe 
zrządzenia Boże! Bo kto 
nie był ni razu 
człowiekiem, Temu 
człowiek nic nie 
pomoże.  

Bo słuchajcie i zważcie 
u siebie, Że według 
Bożego rozkazu: Kto nie 
dotknął ziemi ni razu, 
Ten nigdy nie może być 
w niebie  

 
 

 

symboliczne znaczenie darów, o które proszą zjawy (pol. 19.) 
ziarna gorczycy – symbol cierpienia, namiastka trosk, goryczy  
woda i pszenica (chleb) – symbol podstawowego pożywienia, życia  
przyciągnięcie do ziemi – poczucie realności życia, przeżywanie go z jego troskami i radościami 
 
WYPISZ ZWIĄZKI WYRAZOWE ZE SŁOWAMI: 
-WINA 
-KARA 

3. Bo słuchajcie i zważcie u siebie... 
Ziemskie życie zmarłych zostaje osądzone według surowych kryteriów moralnych. Winą jest nie tylko 
okrucieństwo wobec ludzi, lecz także dziecięce życie bez zmartwień i dziewczęca niewinność. Z przestróg 
duchów (powtarzanych przez chór) wyłania się koncepcja człowieczeństwa, zgodnie z którą nie wystarczy żyć 
bezgrzesznie i mieć czyste sumienie – trzeba jeszcze podejmować ciężar obowiązków, pracować i cierpieć. Na 
ziemi nie wolno krzywdzić nikogo, ale nie można też żyć w oderwaniu od ludzi, w świecie marzeń, bez pożytku 
dla innych. Trzeba doświadczyć wszystkiego, co ludzkie, i po ludzku traktować innych. 
 
OBJAŚNIJ ZNACZENIE SŁOWA MORALNOŚĆ 
 
 
Pełnię człowieczeństwa może osiągnąć ten, kto:  
pozna wszystkie przejawy życia, zarówno troskę, ból, gorycz, cierpienie, smutek, jak i radość, 
zadowolenie, szczęście, choć w części poświęci życie potrzebującym pomocy, będzie przejawiał 
troskę o drugiego człowieka, uznawał godność ludzką, a dobro człowieka będzie traktować jako 
najwyższą wartość, odwzajemni ludzkie uczucie, obdarzy kogoś miłością.  



5 lekcja NA DESKACH TEATRU Z DRAMATEM ROMANTYCZNYM. 

 

1. Romantyczne odrębności  
PODRĘCZNIK s. 176, pol. 26., poznaj gatunek dramatu 

a) elementy realne mieszają się z fantastycznymi  
b) w tekście dramatu pojawiają się elementy innych rodzajów literackich, np.: epiki i liryki 
c)  akcja ma charakter luźny, epizodyczny  
d) ludowość została przywołana poprzez bohaterów, wierzenia, mentalność  
e) panuje nastrój tajemniczości, grozy  
f) muzyczność dzieła została podkreślona poprzez sceny chóralne, wprowadzone piosenki  

 

2. Twórcy przedstawienia przy pracy 
Ludzie teatru; napisz czym się zajmują 

reżyser  
aktor  
statyści  
choreograf  
scenograf  
kostiumolog  
kompozytor  
sufler  
zespół techniczny  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KLASA VIII 
1. Temat: Arytmetyka współczucia 

Podr. s. 216-218 

 

1. O czym donoszą dzisiejsze gazety? 

 Na pierwszej stronie …  

Tuż obok …  

Podano dokładnie …  

Temat do rozmyślania: … 

 



2. Wiersz Zbigniewa Herberta  
PODRĘCZNIK s. 216 – tekst wstępny, s. 217 – tekst utworu, s. 218, pol. 1. 

3. Co przeczytał Pan Cogito?  
PODRĘCZNIK s. 218, pol. 2., 3. 

4. Interpretacja 
 

IRONIA – ukryta złośliwość, pogarda lub kpina wyrażona przy pomocy pozornej aprobaty (słownik 
języka polskiego) np. wojna trwała długo / można się przyzwyczaić; zbyt wielka odległość / pokrywa 

ich jak dżungla; nie przemawiają do wyobraźni / jest ich za dużo  

 

Użycie wypowiedzi ironicznych w tym kontekście zwiększa dramatyzm przedstawionych treści, mocno 
oddziałuje na emocje odbiorcy, przekornie – zwraca uwagę na obojętność i „przyzwyczajanie się” do 

informacji o ginących żołnierzach.  

 

„cyfra zero na końcu przemienia ich w abstrakcję”  
Bardziej przemawia do nas dramat jednostek niż tragedia wielu ludzi. Ta liczba sprawia, że nie 
traktujemy ich jak pojedyncze osoby, ale abstrakcyjną „grupę”.  

 

„temat do rozmyślania arytmetyka współczucia”  
Warto zastanowić się nad tym, od czego zależy nasze współczucie dla innych ludzi. Docierające do 
nas informacje o cierpieniu wielu ludzi sprawiają, że po pewnym czasie przestajemy reagować 
emocjonalnie i „uodparniamy się” na nie.  

 

 

Pan Cogito („cogito” = myślę) to osoba, która zastanawia się nad otaczającą ją rzeczywistością, zauważa to, 
czego inni nie widzą, nie przyjmuje bezkrytycznie podawanych jej treści, chce zachęcić innych do refleksji. 

5. Współczesny człowiek we władzy mediów 
PODRĘCZNIK s. 218, pol. 7., 9., 11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.temat: Baśń o zatopionym mieście a. Mickiewicz ,,ŚWITEŹ’’ 

 

Podr. s.174-181 

 

 

1. Powrót nad brzegi Świtezi  
PODRĘCZNIK s. 174–180 – tekst utworu 

 
 Świteź – jezioro na Białorusi na terenie Świteziańskiego Parku Krajobrazowego, ok. 20 
km od Nowogródka; obecnie wykorzystywane w celach rekreacyjnych; w okolicy jeziora 
rośnie sporo gatunków roślin reliktowych, m.in. lobelia jeziorna (car-ziele); z tym 
miejscem związane są legendy, które stały się inspiracją utworów Adama Mickiewicza. 

2. Przestrzeń słowem malowana PODRĘCZNIK s. 180–181, pol. 2., 3., 4., 5. 

Fragmenty utworu  Środki poetyckie  
„Świteź tam jasne rozprzestrzenia łona, W 
wielkiego kształcie obwodu”  

epitety, przenośnia  

„Gęstą po bokach puszczą oczerniona, A gładka 
jak szyba lodu”.  

epitety, przenośnia, porównanie  

„Zdajesz się wisieć w środku niebokręga. W jakiejś 
otchłani błękitu”.  

epitety, przenośnia  

 
 

Bohaterowie ballady  
PODRĘCZNIK s. 181, pol. 6. 

Postacie pierwszoplanowe  Postacie drugoplanowe i stanowiące tło 
rozgrywających się wydarzeń  

narrator (wędrowiec) pani z jeziora  pan Płużyn ksiądz z Cyryna rybacy zanurzający i 
wyciągający sieć tłum gapiów  

 
 

Bohaterowie  postacie realistyczne: ksiądz z 
Cyryna, rybacy, pan na 
Płużynach  

postacie fantastyczne: kobieta z 
jeziora, mieszkańcy Świtezi  

 
 

Zdarzenia  
PODRĘCZNIK s. 181, pol. 7., 11., 12. 

 
Objaśnij znaczenie pojęć związanych ze sztuką filmu:  

a)sekwencja,  

b)ujęcie,  

c)scena,  

d)plany filmowe  

W królestwie narratora 
• narrator pierwszoplanowy – trzecioosobowy (np. „Ktokolwiek będziesz w nowogródzkiej 
stronie”; „Nieraz śród wody gwar jakoby w mieście; Co to ma znaczyć? – różni różnie plotą”; 
„Pan na Płużynach, którego pradziady / Były Świtezi dziedzice, / Z dawna przemyślał i zasięgał 
rady, / Jak te zbadać tajemnice”);  
• ujawniający się także bezpośrednio jako uczestnik zdarzeń – narracja pierwszoosobowa („Ja 
ostrzegałem: że w tak wielkim dziele / Dobrze, kto z Bogiem poczyna”);  



• narratorką opowieści o zatopionym mieście jest bohaterka – wyłowiona z wody rusałka 
(narracja pierwszoosobowa 
 
Narrator:  
• ujawnia się jako jeden z bohaterów, jego wiedza jest ograniczona („Biegają wieści pomiędzy 
prostotą, Lecz któż z nich prawdę odgadnie?”);  
• wykazuje się zaangażowaniem i intuicją (przypomnienie o potrzebie zamówienia mszy św.);  
• jest osobą uczuciową, mocno przeżywa otaczającą go rzeczywistość („Drżę cały, kiedy bają o 
tym starce, / I strach wspominać przed nocą), uznaje jej wielowymiarowość;  
• ujawnia swój dystans, sądzi, że czytelnik nie uwierzy w jego słowa („Powiemże, jakie złowiono 
straszydło? / Choć powiem, nikt nie uwierzy. / Powiem jednakże: nie straszydło wcale, / Żywa 
kobieta w niewodzie”). 

Przesłanie 
Ćwiczenie:  

Zastąp podkreślone czasowniki innymi, nie zmieniając znaczenia podanych związków 
wyrazowych.  
winy można rozpatrywać –  
winę można na kogoś zrzucać –  
do winy można się przyznawać –  
winą można kogoś obarczyć –  
winę można udowodnić –  
Ćwiczenie: Podaj antonimy podkreślonych czasowników  
karę: obostrzyć –  
kara: dosięga –  

 

Zapisz przestrogi skierowane do współczesnego czytelnika  

- 
- 
- 
 
 
Przypomnienie cech ballady 

a) postacie realistyczne obok fantastycznych  
b) opowieść o niezwykłych wydarzeniach  
c) tematyka zaczerpnięta z ludowych podań i legend  
d) utwór wierszowany narrator o ograniczonej wiedzy, obserwator lub uczestnik wydarzeń 
e) nastrój tajemniczości, grozy  
f) utwór synkretyczny, czyli zawierający elementy trzech rodzajów literackich: liryki, epiki i 

dramatu. 

Kontekst filmowy  
 Proszę  obejrzeć film Świteź w reż. Kamila Polaka  

Film animowany (nawiązujący do najlepszych wzorców polskiej animacji, cenionej na świecie) powstawał ok. 7 
lat. Wykonany przy użyciu tradycyjnego malarstwa olejnego i nowoczesnej techniki komputerowej przez zespół 
artystów plastyków (gotowe obrazy olejne poddawano dalszej obróbce komputerowej). Obrazowi towarzyszy 
sugestywna muzyka w wykonaniu orkiestry symfonicznej i chóru, specjalnie skomponowana na potrzeby filmu. 
 
3.Temat: A. MICKIEWICZ KONTEKSTY KULTUROWE I HISTORYCZNO LITERACKIE. 
 


