
Poezja Adama Mickiewicza 

Poetycki świat Orientu - Adam Mickiewicz Burza, Stepy akermańskie 

 

Pomoce: 

• podręcznik do języka polskiego Ponad słowami, dział „Romantyzm”, s. 40–42 i 24 

Co powinniśmy umieć? 

 wymienić cechy gatunkowe sonetu obecne w utworach Adama Mickiewicza  
 łączyć tematykę utworów z biografią poety 
 określić funkcję środków stylistycznych zastosowanych w analizowanych utworach 
 omówić kreację podmiotu lirycznego w wierszach 
 dokonać  pisemnej analizy i interpretacji wybranego sonetu Adama Mickiewicza 
 odnieść  budowę sonetów Mickiewicza do tradycji gatunku 
 porównać  sonet Burza z obrazem Théodore’a Géricault Tratwa „Meduzy” 

Zadania: 
1. Przeczytaj sonety  Adama Mickiewicza – podręcznik „Ponad słowami” klasa 2 część 1, s.40-41.  

2. Następnie dokonaj wyboru. 

3. Jeżeli wybrałeś „Burzę”, sporządź notatkę w zeszycie, której treść odpowie na poniższe pytania. 

- Odszukaj w dostępnych źródłach informacje na temat sonetu (skąd wywodzi się ten gatunek, kiedy się 
ukształtował, w których epokach zyskał największą popularność, kto pisał sonety).  
 
- Jaki rodzaj liryki reprezentuje wiersz?  
 
- Opisz sytuację liryczną przedstawioną w utworze. 
 
- Podziel sonet na części, zgodnie z definicją gatunku, i określ tematykę każdej z nich. 
 
- Znajdź w dwóch pierwszych wersach wiersza dwa środki stylistyczne i je scharakteryzuj. 
 
- Wypisz czasowniki z trzech pierwszych wersów. Jaką rolę odgrywają w budowaniu atmosfery utworu? 
 
- Zwróć uwagę na epitet w ostatnim wersie pierwszej strofy. Jaki wywołuje on efekt? 
 
- Podaj wyrazy z pierwszej strofy, które powodują, że przedstawiona sytuacja jest realistyczna. Do jakiego 
kręgu tematycznego należą? 
 
- Przedstaw wszystkie ukazane przez poetę zachowania ludzi w obliczu grożącej im śmierci. 
 
- W czym postać milczącego wędrowca przypomina bohatera romantycznego? 
 
- Napisz, o czym jest wiersz. 
 

4. Jeżeli wybrałeś „Stepy akermańskie”, sporządź notatkę w zeszycie, której treść odpowie na poniższe 

pytania. 



- Odszukaj w dostępnych źródłach informacje na temat sonetu (skąd wywodzi się ten gatunek, kiedy się 
ukształtował, w których epokach zyskał największą popularność, kto pisał sonety). 
 
- Jaki rodzaj liryki reprezentuje wiersz?  
 
- Opisz sytuację liryczną przedstawioną w utworze. 
 
-  Na jakie zmysły oddziałuje utwór? Podaj przykłady. 
 
- Nazwij środki wyrazu artystycznego zastosowane w pierwszej strofie wiersza - Wpłynąłem na suchego 
przestwór oceanu;  suchego przestwór oceanu; łąk szumiących; kwiatów powodzi; koralowe ostrowy;  Wóz [...] 
jak łódka brodzi. 
 
- Co sprawia, że miejsce, w którym znalazł się podmiot liryczny, przypomina „suchy przestwór oceanu”? 
 
- Przedstaw, w jaki sposób zmienia się otoczenie w drugiej strofie utworu. Jak czuje się podmiot liryczny? 
 
- Wypisz trzy orientalizmy i określ ich funkcję. 
 
- Znasz biografię Mickiewicza, zatem wyjaśnij ostatni wers utworu. 
 

Zadanie domowe: 

1. Wykonaj zdjęcie wybranej notatki i prześlij komunikatorem lub na pocztę jezykpolski2018@wp.pl  - 

termin 23.04.2020. W temacie wiadomości podaj tytuł – „Notatka – sonet – 17.04.2020”.  

 

 

Ostatnie wiersze Adama Mickiewicza - Liryki lozańskie - [Nad wodą wielką i czystą…], [Polały 

się łzy…] 

Pomoce: 

• podręcznik do języka polskiego Ponad słowami, dział „Romantyzm”, s. 53–54 

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

https://www.youtube.com/watch?v=oWU1isSStlg 

Co powinniśmy umieć? 

 omówić kreację podmiotu literackiego w obu wierszach 

 charakteryzować  sposób przedstawienia natury w wierszu Nad wodą wielką i czystą... 

 określić  funkcję zastosowanych środków językowych (paralelizm, klamra kompozycyjna, rymy 

wewnętrzne i zewnętrzne, anafory) 

 odpowiedzieć, w jaki sposób poeta ukazał problem przemijania oraz kolejne etapy życia 

podmiotu lirycznego 

 określić, na czym polega nowatorstwo formy Liryków lozańskich 

Zadania: 
1. Posłuchaj recytacji utworu [Nad wodą wielką i czystą…],[Polały się łzy…] – patrz link „Pomoc”. 

mailto:jezykpolski2018@wp.pl
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https://www.youtube.com/watch?v=oWU1isSStlg


2. Sporządź notatkę w zeszycie, której treść powstanie na podstawie informacji znalezionych na poniższej 

stronie. Sam zdecyduj, które wiadomości są ważne. 

http://aleklasa.pl/liceum/c155-powtorka-z-epok-literackich/c163-romantzym/poezja-adama-

mickiewicza 

 Zadanie domowe: 

2. Wykonaj zdjęcie notatki i prześlij komunikatorem lub na pocztę jezykpolski2018@wp.pl  - termin 

23.04.2020. W temacie wiadomości podaj tytuł – „Notatka – Liryki lozańskie – 17.04.2020”. 

 

W razie trudności można konsultować się poprzez komunikator lub maila jezykpolski2018@.pl   

Życzę przyjemnej pracy  

3. Przypominam, iż czytamy następujące pozycje – A. Mickiewicz Dziady cz. III, A. Mickiewicz Pan 

Tadeusz. 

4.  23.04.2020 – sprawdzian czytelniczy – Dziady cz. III 
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