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klasa 7A 

 

Dzień dobry, zaczynamy kolejny tydzień i mam dla Was kolejne zadania: 

Przeczytaj dwa wiersze: '' Spotkanie z matką '' i '' Ojciec w bibliotece '' ( s. 46, 47 ) 

Temat lekcji: Poetyckie wspomnienia o rodzicach. 

( napisz w zeszycie notatkę, odpowiadając na kolejne pytania ) 

                              Konstanty Ildefons Gałczyński '' Spotkanie z matką '' 

1. Kim jest osoba, która wspomina swoją mamę? 

2. Jaka jest pora dobowa? 

3. Gdzie znajduje się podmiot liryczny? 

4. Co podmiot liryczny zawdzięcza swojej mamie? 

5. Dlaczego w wierszu jest tak dużo pytań? 

Praca domowa 

Ćwiczenie 9 / 46 

Wyjaśnij znaczenie słowa: manuskrypt. 

                                 Czesław Miłosz '' Ojciec w bibliotece '' 

1. Kim był ojciec poety? ( poszukaj tej informacji ) 

2. Kim jest podmiot liryczny w wierszu? 

3. Z kim podmiotowi lirycznemu kojarzy się postać ojca przebywającego w bibliotece? 

4. Jaką książkę ( tylko jedną ) zabrałabyś/zabrałbyś na bezludną wyspę? Uzasadnij w pięciu 

zdaniach swój wybór. 

W połowie tygodnia prześlę zadania do lektury. 

Pozdrawiam 

B.R. 

 

klasa 8B 

 

Zadania do wykonania w zeszycie: 

23.03.2020r. Temat lekcji: Środki stylistyczne – powtórzenie. 

Zad.1 

Z opisu grzybobrania ( ks. III. Umizgi, czyli zaloty, wersy 260 – 289 ) wypisz: 

5 epitetów 

5 porównań 

1 metaforę, czyli przenośnię 

Zad.2 

( opis burzy, ks. X. Emigracja. Jacek, wersy od początku księgi do 96. ) 

Nazwij środki stylistyczne: 

1. obłoki ranne 

2. ( chmura ) leciała po niebie 

3. ( łany zbóż ) poglądają w niebo 

4. ( wierzby i topole ) jako płaczki przy grobowym dole, biły czołem 

5. Ptastwo skryło się w lasy, pod strzechy, w głąb trawy. 

6. ( wrony ) już w las ciągną podobne wznoszącej się chmurze 

7. krople dżdżyste, świszczącymi koły, deszcz pluszczy, deszcz ciszej szumi, wodą chluśnie, 

drzewa szumią, szemrze ulewa 

 

24.03.2020r. Temat lekcji: W jakim stopniu znam treść '' Pana Tadeusza '' ? 

( odpowiedzcie w zeszycie na poniższe pytania, nie przepisujcie ich; utworzycie zbiór faktów 

przydatnych do powtórzenia; przy jednym pytaniu nie ma w lekturze informacji na ten temat, 

rozpoznajcie je ) 



                                              Okoliczności powstania utworu 

1. Gdzie Adam Mickiewicz napisał '' Pana Tadeusza ''? 

2. Dlaczego poeta przebywał w tym mieście? 

3. Kiedy został napisany '' Pan Tadeusz ''? 

                                              Podstawowe elementy fabuły 

4. Gdzie mają miejsce wydarzenia opowiedziane przez narratora? 

5. W jakim czasie mają miejsce te wydarzenia? 

6. Na konflikcie których dwóch rodzin opiera się fabuła? 

                                   Konflikt 

7. Do której rodziny należał zamek? 

8. Kim był Gerwazy? 

9. Jakie przydomki miał Gerwazy? ( podaj min. 4 ) 

10. Komu Gerwazy opowiedział historię zamku? 

11. Jak ta osoba zmieniła swoje plany wobec zamku? 

                                    Burzliwe losy Jacka Soplicy 

12. Czyją córką była Ewa, którą pokochał Jacek? 

13. Dlaczego ojciec Ewy chętnie gościł Jacka? 

14. Dlaczego podczas jednego ze spotkań podał Jackowi czarną polewkę? 

15. Kto zastrzelił ojca Ewy? 

16. Z czyjej broni zginął ojciec Ewy? 

17. Jaki gest i do kogo wykonał ojciec Ewy przed śmiercią? 

18. Jak miała na imię żona Jacka? 

19. Kto urodził się z tego związku? 

20. Dlaczego nie można powiedzieć o Jacku, że był dobrym mężem i ojcem? 

21. Dlaczego Jacek został niesłusznie oskarżony o zdradę ojczyzny? 

22. Co stało się z żoną Jacka? 

23. Kto zaopiekował się ich dzieckiem? 

24. Kim ten opiekun był dla Jacka? 

25. Za kogo wyszła za mąż Ewa? 

26. Kto urodził się z tego związku? 

27. Co stało się z Ewą? 

28. Kto zaopiekował się jej dzieckiem? 

29. W jaki sposób Jacek postanowił zetrzeć z siebie piętno zdrajcy? 

30. Co to znaczy, że był emisariuszem? 

31. Jakie zadanie miał do wykonania w Soplicowie? 

32. Komu Jacek uratował życie podczas polowania? 

33. Komu Jacek uratował życie podczas starcia z oddziałem Moskali? 

34. W czyjej obecności wyspowiadał się Jacek? 

35. W jakiej porze doby Jacek umarł? 

                                               Miłosne perypetie Tadeusza 

36.Kogo przez chwilę widział Tadeusz w swoim pokoju po powrocie do Soplicowa? 

37. Jaką kobietę poznał w trakcie uczty na zamku? 

38. Kiedy zorientował się, że błędnie wziął obie kobiety za jedną osobę? 

39. Kogo pokochał Tadeusz? 

40. Dokąd wyjechał Tadeusz, by uniknąć konsekwencji starcia z Moskalami? 

41. Co otrzymał od ukochanej przed wyjazdem? 

42. Kto zagrał koncert na zaręczynach Tadeusza i Zosi? 

43. Na jakim instrumencie był to koncert? 

44. Co postanowili narzeczeni jako przyszli gospodarze Soplicowa? 

45. Co tańczą mieszkańcy i goście Soplicowa w finale książki? 

46. Kto tańczy w pierwszej parze? 

47. Do czego porównuje poeta tańczący korowód? 



                                 Szlacheckie spory i zajazdy 

48. Kim byli Dobrzyńscy? 

49. Kto stał na czele tej rodziny? 

50. Czym były szlacheckie zajazdy? 

51. Kto dokonał zajazdu na Soplicowo? 

52. Kto przybył do Soplicowa po usłyszeniu odgłosów walki? 

53. Kto podczas walki otrzymał śmiertelny, jak się okazało, postrzał? 

                                   Różne 

54. Kto podczas polowania zagrał koncert na rogu? 

55. Kogo w Świątyni Dumania '' zaatakowały '' mrówki? 

56. Z którym europejskim władcą Polacy łączyli nadzieje na odzyskanie wolności? 

57. Co znaczy być krewnym po mieczu, a co po kądzieli? 

58. Kto to mówi: '' Więc pokora, wszedłem między mnichy.''? 

59. Kto to mówi: '' Co nam do Lachów? Niechaj Moskwa dla Moskala, Polska dla Lacha; ale 

cóż? Car nie pozwala. ''? 

60. Uzupełnij cytat: '' I ja tam z …............... byłem, …............. i …................ piłem, a 

com ….......... i …...................., w …...................... umieściłem. '' 

 

( podaję Wam jeszcze cechy bohaterów '' Żony modnej '', przepiszcie dla utrwalenia ) 

24.03.2020r. Temat lekcji: '' Wiejski safanduła i modna gęś warszawska. '' 

pan Piotr – polski szlachcic, właściciel majątku na wsi, domator, tradycjonalista, konserwatysta, 

spokojny, uległy, oszczędny, nie zależy mu na luksusie, żyje skromnie, wierzący, ale przy tym 

chciwy i interesowny; 

żona – polska szlachcianka, odziedziczyła spadek na wsi, przywykła do życia w mieście, modnisia, 

pozbawiona gustu, bez namysłu naśladuje obce wzory, przede wszystkim francuskie;odrzuca to, co, 

polskie; próżna materialistka, wymagająca, wybredna, rozrzutna, nieodpowiedzialna, żyje na pokaz, 

snobka, niegrzeczna wobec niższych sobie,kapryśna, samolubna, nieczuła, z pogardą traktuje męża, 

nieznosząca sprzeciwu; 

 

W połowie tygodnia kolejne zagadnienia w związku z lekturą. W razie wątpliwości, pytajcie. 

Możecie skorzystać z linków i kolejnych nagrań tej nauczycielki na temat '' Pana Tadeusza ''. 

 

                                                                                        Pozdrawiam 

                                                                                        B. Rybka   

https://www.youtube.com/watch?v=H2WMl_8XXtA 

https://www.youtube.com/watch?v=u8x_V5fvsQc 

https://www.youtube.com/watch?v=H2WMl_8XXtA
https://www.youtube.com/watch?v=u8x_V5fvsQc

