
 

 

 

 

 

 

Język polski – 03.04.2020 r. 

1 BSI A 

Na początek przypominam, że najłatwiejszą (oraz przeze mnie 

preferowaną) drogą do realizacji zagadnień z języka polskiego jest 

praca poprzez platformę edukacyjną znajdującego się pod adresem 

http://rjr.lavoros.pl. Jeżeli jeszcze nie masz danych do logowania, 

skontaktuj się ze mną i podaj swój adres e-mail. 

Czucie i wiara przemawiają - romantyzm w literaturze 

Cele 

Podręcznik do języka polskiego, s. 46-49 oraz 127-130. 

- Adam Mickiewicz, Romantyczność 

- Bogusław Orliński, Romantyczność (obraz) 

- Władysław Broniewski, Ballady i romanse 

- Mieczysław Jastrun, Mickiewicz 

 

- poznaje informacje o życiu Adama Mickiewicza 

- rozumie czytany tekst 

- wypowiada się na temat różnych postaw i uzasadnia swoje zdanie 

- wskazuje nawiązania literackie, wyjaśnia celowość ich użycia 

- wie, czym jest aluzja 

- wyjaśnia znaczenie terminu aluzja literacka 

- rozpoznaje w utworze cechy ballady 

- wskazuje najważniejsze informacje w tekście Mieczysława Jastruna 

http://rjr.lavoros.pl/


 

a. Adam Mickiewicz Romantyczność - Zapoznaj się z materiałem zamieszczonym w podręczniku 

do języka polskiego na stronach 46-48. Zwróć szczególną uwagę na: 

- zamieszczony tam biogram Adama Mickiewicza 

- definicję ballady 

- notkę nt. historii utworu 

- obraz Bogusława Orlińskiego Romantyczność, 1995 

Główną uwagę zwróć na tekst Romantyczność Adama Mickiewicza 

b. Wysłuchaj tekstu w interpretacji Rafała Szumery - 

https://www.youtube.com/watch?v=Xkc5MYeeeWM 

c. Obejrzyj podlinkowany (https://www.youtube.com/watch?v=5Le_9YC7Vmo) materiał, 

pomoże Ci zrozumieć lepiej tekst, który stanowi treść lekcji. 

d. ZADANIE 1 (z. 3/48 w podręczniku) W balladzie Adama Mickiewicza pt. Romantyczność 

zaprezentowane są dwa przeciwne stanowiska - Starca i Poety. Powiedz, czym się one różnią? 

Które z nich jest ci bliższe? Poświęć odpowiednią ilość czasu temu zadaniu, skup się na 

zadaniu. Odpowiedź prześlij przy pomocy platformy. 

e. Władysław Broniewski Ballady i romanse – Zapoznaj się z kolejnym tekstem (s. 49 w 

podręczniku), który pozostaje w tym samym kręgu tematycznym; zwróć uwagę na to, że tytuł 

wiersza Władysława Broniewskiego jest taki sam, jak tytuł tomu ballad Adama Mickiewicza. 

Jasnym jest zatem to, że oba utwory do siebie nawiązują. Władysław Broniewski to poeta 

współczesny. Szczególną uwagę zwróć proszę na definicję aluzji literackiej. 

f. ZADANIE 2 (z. 1/49) Wskaż w wierszu Broniewskiego nawiązania do ballady Romantyczność 

Adama Mickiewicza oraz do Biblii. Jaki jest ich cel? Powiedz, jakie cechy gatunku ballady 

wprowadził poeta do swojego wiersza. Odpowiedź prześlij przy pomocy platformy. 

g. Mieczysław Jastrun "Mickiewicz" (fragmenty) – Zapoznaj się z tekstem Mieczysława Jastruna 

pt. "Mickiewicz" (127-130). Szczególną uwagę zwróć na objaśnienia słów: muza, amor. 

h. ZADANIE 3 (z. 3/130) Czy o Marii Wereszczakównie możesz powiedzieć, że była poetycką muzą 

Adama Mickiewicza? Uzasadnij swoją odpowiedź. Odpowiedź przekaż przy pomocy platformy. 

i.  

Na zakończenie wszystkich zadań masz czas do 

godziny 14:00 w czwartek 9 kwietnia 2020 r. 
 

W razie wątpliwości czy trudności możesz się ze mną kontaktować drogą mailową 

(renatajaguscik@zskarlino.pl, poprzez Messenger albo przez wiadomości na platformie edukacyjnej 

http://rjr.lavoros.pl). 

 

Powodzenia! 

Renata Jaguścik-Rudnicka 

https://www.youtube.com/watch?v=Xkc5MYeeeWM
https://www.youtube.com/watch?v=5Le_9YC7Vmo
http://rjr.lavoros.pl/

