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Klasa 8B
25.03.2020r. Temat: Polska szlachta – bohater zbiorowy '' Pana Tadeusza ''.
Przeczytaj :)
W podtytule epopei znajdujemy zwrot: Historia szlachecka. Tak, utwór prezentuje szerokie 
spektrum przedstawicieli tej grupy społecznej. Warto przyjrzeć się jej wewnętrznemu 
rozwarstwieniu. Po drugie -  świat Polski szlacheckiej powoli odchodzi, wygasa, ustępuje miejsca 
innemu porządkowi społecznemu; poeta w lekturze ocala ten świat go od zapomnienia.

Przepisz :)
'' Pan Tadeusz '' to pożegnanie z przemijającym światem szlacheckim. Mickiewicz, opisując 
mieszkańców Soplicowa, wiedział, że już kilka lat potem ich życie będzie wyglądało zupełnie 
inaczej: upadną nadzieje związane z Napoleonem, większość patriotów będzie musiała emigrować, 
sporo majątków szlacheckich popadnie w ruinę, a dzieci z rodzin szlacheckich nie będą już 
urządzały polowań i uczt, ale wyjadą do miast studiować i pracować. To właśnie oni stworzą nową 
grupę społeczną – inteligencję.

Warstwy szlacheckie przedstawione w '' Panu Tadeuszu '':
MAGNATERIA – przedstawiciele: nieżyjący Stolnik Horeszko, Hrabia; świadomi swego bogactwa;
Stolnik był wzorem patrioty, ale wobec niżej urodzonych był dumny i pogardliwy, np. wobec Jacka;
SZLACHTA DWORSKA – przedstawiciele: ród Sopliców; patrioci, ale często zainteresowani 
własnym zyskiem, lubią się zabawić, żyć wystawnie, żyją zgodnie z tradycjami, w poszanowaniu 
dla przyrody, skłonni do sąsiedzkich sporów;
SZLACHTA ZAŚCIANKOWA – przedstawiciele: ród Dobrzyńskich, czyli wszyscy ci, którzy biorą
udział w zajezdzie na Soplicowo – Bartek Prusak, Maciej Chrzciciel, Bartek Brzytewka itd. ;
żyją bardzo skromnie, prawie tak biednie jak chłopi, odróżnia ich od nich tylko szlacheckie 
pochodzenie i patriotyczna, wojenna przeszłość, o której często wspominają, niewykształceni, 
przeczuleni na punkcie wolności szlacheckiej, zawistni wobec bogatszych sąsiadów, łatwo ich 
podburzyć do walki – wykorzystał to Gerwazy, organizując zajazd na Soplicowo;
SZLACHTA ZUBOŻAŁA – przedstawiciele: Gerwazy, Rejent, Asesor, Wojski, Protazy; nie mają 
własnych majątków, ale sprawują różne funkcje;

Praca domowa
Odszukaj w internecie i obejrzyj lekcję – filmik p. Izabeli ( znasz już ją z przesłanych linków ) na 
temat: '' Pan Tadeusz '' - zwyczaje szlacheckie''. Wypisz w zeszycie wskazane przez nią zwyczaje.

26.03.2020r. Temat: Powtórki lektur z Panią Izabelą.
Praca domowa
Obejrzyj lekcje: '' Żona modna '', '' Świtezianka '', '' Balladyna ''.

27o.03.2020r. Temat: '' Pan Tadeusz '' - przyroda nie tylko w tle.
Przepisz :)
Opisy w epopei wieszcza Adama  są uznawane za wyjątkowo piękne i niespotykane, bogate w 
środki stylistyczne – epitety, porównania, metafory, a przede wszystkim animizacje i personifikacje.
Opisy są nie tylko tłem dla wydarzeń, często przyroda staje się bohaterem ingeruje w akcję, np.

– po bitwie z Moskalami rozpoczyna się ulewa i dzięki niej Soplicowo zostaje odcięte od 
świata, a bohaterowie zyskują czas na ucieczkę

– gdy nad Soplicowem i zaściankiem zawisła możliwość kłótni i sąsiedzkiej wojny, to nawet 
słońcu nie chce się wstawać, ludzie są rozdrażnieni, senna, przygnębiająca przyroda nie 
nastraja optymistycznie
  Przyroda w Soplicowie jest wyjątkowo bujna: dorodne warzywa w ogródku Zosi, lasy 



pełne grzybów, w mateczniku żyjące zgodnie różne gatunki zwierząt.
Praca domowa
Napisz, w której księdze występuje opis: burzy, matecznika, dwóch stawów, ogrodu, 
zachodu słońca, gwiazdozbioru. Przypomnij je sobie, uważnie i pięknie czytając komuś z 
domowników lub wspólnie :) Zachęcam:)

Rozwiązanie zad. 2 z 23 marca
1. epitet; 2. ożywienie ( animizacja ) - ptaki latają; 3. ożywienie ( animizacja ) - zwierzęta 
też mogą patrzeć w niebo; 4. porównanie i uosobienie ( personifikacja ) - płacz; 5. 
wyliczenie; 6. porównanie; 7. dzwiękonaśladownictwo ( onomatopeje);

Do poniedziałku, piszcie na maila :)

Klasa 7A
Dzień dobry:)
Oto nasz rozkład zajęć do końca tygodnia:
25.03.2020r. , 26.02.2020r., 27.02.2020r.  Temat: Ćwiczenia w czytaniu ze zrozumieniem – 
przypomnienie lektur.
Proszę o wykonanie w zbiorze testów ( to ta książka z testami, którą kupiliście ) zadań z 
następujących stron: 30-32, 51-54 ( na str. 54 tylko zad. 8 ), 66-68 ( na str. 68 tylko zad. 14 ), 84-90,
93-94, 99-103. 

27.03.2020r.  Temat: Bohaterowie '' Opowieści wigilijnej '' Charlesa Dickensa.
Przepisz:
Akcja opowiadania rozgrywa się w XIX wieku w czasie świąt Bożego Narodzenia w Londynie.
Utwór opowiada o przemianie skąpca Ebenezera Scrooge`a podczas Wigilii Bożego Narodzenia. 
Praca domowa
Wypisz bohaterów lektury z podziałem na postacie realistyczne i fantastyczne.
W miarę możliwości prześlijcie pracę domową z tego tematu na mojego maila beata_rybka@vp.pl
Zadawajcie pytania, jeśli wystąpią jakieś problemy :)
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