
J.POLSKI KL. VI 04.05. i 05.05. 

 Witam wszystkich i zapraszam na kolejne spotkania z twórczością Adama Mickiewicza. Ostatnio 

poznaliśmy opis koncertu kończącego polowanie na niedźwiedzia. Dzisiaj przeczytamy fragment 

przedstawiający, jak wtedy, tj. w latach 1811 - 1812 (akcja utworu), wyglądała ta ulubiona rozrywka 

szlachty. 

  Na marginesie dodam, iż niedźwiedź brunatny znajduje się na liście gatunków chronionych a od 2001 

roku jest objęty ścisłą ochroną. W Polsce na wolności żyje ok. 100 niedźwiedzi.  

Temat:  "Pan Tadeusz" - poznajemy przebieg polowania na niedźwiedzia. Śladami obyczajów 

szlacheckich w świetle fragmentu IV księgi utworu Mickiewicza.  

 

Kiedyś polowania w lasach były częstą rozrywką szlachty. 

 

związek główny:  

polowania (co się z nimi działo?)  były rozrywką  

podm. gramatyczny                      orzecz. imienne 

 

związki poboczne: 

- polowania (które?) w lasach - przydawka 

-  

- 

- 

(proszę wypisać w zeszycie pozostałe 3 zw. poboczne według wzoru i systematycznie utrwalać 

wiedzę dotyczącą głównych  oraz drugorzędnych części zdania pojedynczego) 

  Następnie przejdziemy do zapoznania się z tekstem pt."Polowanie"(podr. str. 197.-199.) oraz 

wszystkimi objaśnieniami  

z boku, po czym utwór należy przeczytać ze zrozumieniem jeszcze raz ("Polowanie oraz "Koncert 

Wojskiego to ważne teksty obowiązkowe-do egzaminu). 

  W kolejnym dniu  proszę ponownie prześledzić wnikliwie ten sam fragment ze zwróceniem 

szczególnej uwagi m.in. na: 

- funkcję Wojskiego, 

- zadania dla uczestników obławy, 

- sytuację Tadeusza i Hrabiego, 

- rolę psów oraz przebieg całego zdarzenia. 

  



Zanotujcie: 

Kolejne etapy polowania: 

równoważnik zdania  

(nie zawiera orzeczenia) 

zdanie  

(ma orzeczenie) 

1. Rozpoczęcie polowania. 1.  Rozpoczyna się polowanie. 

2. Przygotowania strzelców. Ostrzeżenia 

Wojskiego. 
2. 

  3. Niezbyt celne strzały uczestników polowania. 3. 

4. Odejście zranionego niedźwiedzia ku polom. 4. 

5. Zagrożenie dla Tadeusza i Hrabiego ze strony 

rozwścieczonego zwierzęcia. 
5. 

6. Próba ucieczki bohaterów. 6. 

7. 
7. Asesor z Rejentem i Gerwazy skutecznie 

strzelają do niedźwiedzia. 

 

 (proszę solidnie dopisać brakujące wypowiedzenia, podkreślić orzeczenia w zdaniach dwoma liniami)  

  

To, że naturę trzeba chronić wszyscy wiemy; wielokrotnie o tym rozmawialiśmy, też pisaliście. Dzisiaj 

na zakończenie rozważań poproszę Was, abyście się zastanowili nad przyczynami. 

 Zapiszcie w zeszytach swoje przemyślenia: 

Przyrodę należy chronić, gdyż: 

- 

- 

- 

(można zanotować dowolną ilość spostrzeżeń) 

 Solidnie pracujecie, nic nie przysyłacie, tylko utrwalacie wiedzę, doskonalicie umiejętności. 

Wszystkim zaangażowanym dziękuję za wysiłek.  

Pozdrawiam.  

p. Polak 


