
JĘZYK POLSKI KL. VII 23.04. I 24.04. 

Dzisiaj i jutro będziemy poznawać niezwykły świat dwóch ballad. 

Temat: Tajemniczy świat ballady Adama Mickiewicza pt. "Świtezianka". 

            Gatunki synkretyczne - ballada - ćwiczenia. 

  

    Pracę rozpocznijcie od zapoznania się z tekstem pt. "Świtezianka" (w podręczniku 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 objaśnieniem pojęcia ballada (str.262. - ramka) oraz 

krótką informacją- przypomnieniem z historii - na temat romantycznych artystów str.256. (ramka). 

 



   Teraz zapraszam Was do zeszytów ćwiczeń (str. 92.-94.), gdzie przeczytacie przepiękną balladę o 

średniowiecznym zwyczaju rycerskim pt."Rękawiczka", zapoznajcie się też z objaśnieniami. Po czym 

proszę wykonać zad.1. oraz 2.abc/93.-94. Dla chętnych proponuję 1./255.(podr.). Życzę miłego 

obcowania z literaturą! 

   Informacja dodatkowa: Bardzo Was proszę o systematyczne utrwalanie wiadomości na temat 

głównych i  drugorzędnych części zdania pojedynczego. Za ok. 2 tygodnie napiszemy kartkówkę, którą 

trzeba będzie odesłać w tym samym dniu. 

 

Pozdrawiam Was. p. Polak 


