
JĘZYK POLSKI KL.VIII 

Dzisiaj nasze ostatnie spotkanie przed przerwą świąteczną. Ponownie spotkamy się z bohaterami utw. 

Mickiewicza. 

 

Temat: Czego uczą nas wybrani bohaterowie utw. Mickiewicza? 

  

Pracę rozpocznijcie od zapoznania się z tekstem pt."Świtezianka" w e-podręczniku (kl.7. str. 253 - 255) 

oraz informacją go poprzedzającą. Czytając utwór, zwracajcie uwagę na: 

1) Wszystkie wyjaśnienia oraz następujące słownictwo: "słowicze wdzięki", "lisie zamiary", 

"hardy", "obłuda", "być stałym", "klnąć się", "błonie", "tonie", "tęsknica", "igrać". 

2) Kreacje bohaterów (strzelca, dziewczyny spod lasu, dziewicy - tytułowej Świtezianki i 

ich bogaty świat przeżyć wewnętrznych) oraz rolę narratora. 

3) Przedstawione wydarzenia (przysięga miłosna, zbrodnia, złamanie przysięgi, kara 

dokonana na niewiernym - tysiąc lat cierpień pod modrzewiem), które poprzedza 

prezentacja bohaterów - proszę wydzielić je podczas czytania tekstu ze zrozumieniem. 

4) Sugestywność opisów i funkcję przyrody (wskazującej na upływ czasu, będącej świadkiem 

przysięgi, zapowiadającej zdarzenia, wpływającej na decyzję bohaterów, wykonującej wyroki) 

oraz nastrojowość. 

 

Teraz proszę zanotować : 

W balladzie "Świtezianka"świat wierzeń ludowych wyraźnie współgra z zagadnieniami etycznymi: 

Każdy czyn musi być dopełniony nagrodą lub karą! 

Sprawiedliwość sięga w zaświaty - karę wymierzają siły natury. 

 

Cechy ballady (gatunku z pogranicza liryki, epiki i dramatu): 

- utwór przedstawia prawdziwy proces psychologiczny: obok dramatu zewnętrznego rozgrywa się 

prawdziwy dramat wewnętrzny, 

- obserwujemy: 

 nierealistyczne sposoby obrazowania, 

 elementy cudowności - fantastykę, 

 epickość narracji, 

 bezpośrednie wypowiedzi, prostotę i naturalność języka, 

 poetyzację przyrody, ludowość, 

 naiwność narratora. 

Po skończeniu notatki proszę zapoznać się z krótką informacją na temat romantycznych artystów str. 

256 (ramka). Dla chętnych zad. 1/255. nie ma zadania obowiązkowego. 

 

 



Warto również z tego podręcznika przypomnieć sobie inne utwory obowiązkowe: 

 Jan Kochanowski hymn "Czego chcesz..." str.21, "Treny", str. 147 

 Ignacy Krasicki "Żona modna" str.175 

 Adam Mickiewicz "Reduta Ordona" str. 318, "Śmierć Pułkownika"str.323,  "Stepy akermańskie" 

str.315 

 Henryk Sienkiewicz "Latarnik" str.331 oraz fragmenty wybranych dłuższych lektur. 

Powodzenia! Do godz. 11:00 wszyscy otrzymacie ode mnie kody. 

Na koniec życzę Wam wszystkim zdrowia i rodzinnej, ciepłej atmosfery w czasie świąt. Proszę, 

przekażcie ode mnie życzenia Waszym Najbliższym i przy okazji podziękujcie za wsparcie  

i motywowanie podczas intensywnej pracy w domu (to dla wielu nieoceniona pomoc).                                                                          

p. Polak 


