
TEMATY LEKCJI KLASA VII NA DNI 15.04-17.04.2020 

1 temat:  
 „WÓDZ TO BYŁ WIELKIEJ MOCY I SŁAWY”. 

 ADAM MICKIEWICZ ,, ŚMIERĆ PUŁKOWNIKA” 

Podr. s.  
 252–256  

1. Kim była Emilia Plater? 
PODRĘCZNIK s. 252, s. 254, pol. 1., 2., s. 255, pol. 11. 

Emilia Plater – żyjąca w I. poł. XIX w. hrabianka – patriotka, kapitan wojska polskiego; w czasie 

powstania listopadowego stanęła na czele sformowanego przez siebie oddziału; zmarła z 

wycieńczenia, próbując się zimą przedostać do Warszawy, aby dalej walczyć z zaborcą. 

Czas akcji: – noc do świtu (Z rannym świtem dzwoniono w kaplicy), – czas walk z Moskalami (Bo już 

Moskal był w tej okolicy), – po powstaniu kościuszkowskim, można się domyślić, że chodzi o czas 

powstania listopadowego (Nawet starzy Kościuszki żołnierze […] teraz płakali)  

Miejsce akcji: – chata w lesie (W głuchej puszczy, przed chatką leśnika) – na uboczu, w otoczeniu wsi (Z 

wiosek zbiegły się tłumy wieśniacze)  

Bohater: Pułkownik, stary żołnierz, wódz, Litwinka, dziewica-bohater, Wódz powstańców – Emilija 

Plater 

2. Żołnierz i święty 
PODRĘCZNIK s. 254, pol. 3., 4., 5., s. 255, pol. 7. 

Gest                                                                        
polecenie przyprowadzenia do izby osiodłanego ukochanego konia  
polecenie przyniesienia munduru  
polecenie przyniesienia swojego żołnierskiego ekwipunku  
modlitwa w obecności księdza, przyjęcie Komunii Świętej, wzięcie krzyża do ręki  

Znaczenie  
nawiązanie do gestu hetmana Stefana Czarnieckiego, który przed śmiercią żegnał się ze swoim 
rumakiem – bohaterka wpisuje się tym w poczet największych dowódców  
założenie munduru określa tożsamość bohaterki, podkreśla, że bycie żołnierzem jest dla niej 
najważniejsze  
symbolicznie nie chce przerywać walki, może to być wyraz gotowości do walki nawet po śmierci  
przyjęciem ostatniej posługi kapłańskiej daje wyraz swojej wierze chrześcijańskiej, wierności Bogu 

 
środki językowe, które mają wpływ na emocjonalność utworu, np.  

epitety – głuchej puszczy, rota strzelców zielona, rannym świtem, żołnierskiej odzieży 

 hiperbole – zbiegły się tłumy wieśniacze  

wyliczenia – w ręku krzyż, w głowach siodło i burka, a u boku kordelas, dwururka  

powtórzenia – Kazał konia pułkownik kulbaczyć, / Konia w każdej sławnego potrzebie […] Kazał 

przywieść do izby – do siebie. / Kazał przynieść swój mundur…  

pytania retoryczne – Lecz ten wódz, choć w żołnierskiej odzieży, / Jakie piękne dziewicze ma lica? 

wykrzyknienie – To Litwinka, dziewica – bohater, / Wódz Powstańców – Emilija Plater! 

3. Godna odznaczenia 

PODRĘCZNIK s. 255, pol. 8., 9., 10., 11. 

4. W rytmie żołnierskiego marszu 

PODRĘCZNIK s. 255, pol. 12., 13. 

Budowa utworu: – 5 zwrotek (cztery ośmiowersowe, ostatnia – pięciowersowa) – w każdym wersie 

jest 10 sylab (taki wiersz nazywa się dziesięciozgłoskowcem) 



rymy żeńskie, dokładne (np. wylali – płakali, kaplicy – okolicy) w różnych układach: – parzyste (w 

ostatniej zwrotce: lica – dziewica, bohater – Plater) – okalające (np. w 3. zwrotce: żołnierze – wylali – 

płakali – pacierze) – przeplatane (np. w 1. zwrotce: leśnika – zielona – Pułkownika – kona) 

 

2.temat na 2 dni  
 MOC POETYCKIEGO SŁOWA. ADAM MICKIEWICZ, REDUTA ORDONA 

s. 252, 257–264  

Zrozumieć tekst – odczytanie Reduty Ordona PODRĘCZNIK s. 257–262 – tekst wiersza 

gdzie? – 

kiedy?  

z kim?  

o co? –  

jak? – 

Opowiadanie adiutanta PODRĘCZNIK s. 263, pol. 1., 2. 

 
osoba mówiąca:  
• adiutant generała Jana Umińskiego kierującego obroną Warszawy w 1831 r., który obserwował wraz z 
dowódcą rozwój wydarzeń z pewnej odległości („Nam strzelać nie kazano. Wstąpiłem na działo i 
spojrzałem na pole”; „I widziałem ich wodza”; „Słyszałem, że coś do mnie mówił mój jenerał. On przez 
lunetę wspartą na moim ramieniu długo na szturm i szaniec poglądał w milczeniu”; „I nie było nic widać 
prócz granatów blasku, i powoli dym rzedniał [...] spojrzałem na redutę [...] wszystko jako sen znikło”)  
• na osobę mówiącą wskazuje także bezpośrednio podtytuł utworu: Opowiadanie adiutanta (nauczyciel 
może wprowadzić pojęcie podtytułu, czyli dodatkowej formuły umieszczonej po tytule utworu, 
rozszerzającej i uściślającej zawarte w nim informacje)  
 

Podane punkty uporządkuj wg chronologicznego planu wydarzeń. 

 
Widok pola bitwy. 
 Nieugięta postawa Polaków.  
 Opis wojsk rosyjskich.  
 Podbój świata w imię cara.  
Działania atakujących żołnierzy.  
 Atak Moskali na szańce. 
  Wygląd reduty.  
Upadek reduty. 
 Rozpaczliwa obrona Polaków.  
 Wspomnienie wcześniejszych walk.  
 Spustoszenie oddziału spowodowane wybuchem granatu.  
 Wysadzenie reduty przez Ordona.  
Śmiertelne żniwo kuli.  
Wspólna mogiła.  
 Tyrania cara.  
Obrońcy reduty symbolem walki o wolność.  

Relacja z pola bitwy PODRĘCZNIK s. 258, 260 – ilustracje; s. 263, pol. 4. 

batalistyka (sceny batalistyczne) – przedstawienie w sztukach plastycznych scen bitewnych, pochodów 
wojska, oblężeń, życia w obozie żołnierskim; Wojciech Kossak był jednym z najbardziej znanych polskich 



batalistów (czyli artystów realizujących sceny batalistyczne) 
 

Symboliczny obraz walczących stron PODRĘCZNIK s. 263, pol. 3., 6. 

Wojska polskie  
cytaty – proszę podać 

 
Wojska rosyjskie  
cytaty – proszę podać 
 

Poetycki opis bitwy PODRĘCZNIK s. 263., pol. 5., 7. 

Obraz poetycki  
 

Obraz poetycki  Typy środków 
stylistycznych  

Ich funkcja  

  „grozi”  uosobienie  Szereg przenośni i 
porównań wyliczonych 
w rytmicznych układach; 
oddają one plastycznie i 
niezwykle dynamicznie 
lot kuli armatniej 
wystrzelonej do wroga  

„szumi”  wyraz 
dźwiękonaśladowczy  

 

„wyje”  ożywienie (animizacja)  
„ryczy jak 
byk przed 
bitwą”  

porównanie (jego 
pierwszy człon to 
kolejne ożywienie)  

„miota się, 
grunt ryje”  

ożywienia  

„już 
dopadła”  

przenośnia  

„jak boa 
śród 
kolumn się 
zwija”  

porównanie  

„pali 
piersią, 
rwie 
zębem, 
oddechem 
zabija”  

szereg przenośni w 
powtarzających się  
rytmicznie zdaniach  

 

 

 

 

 

 


