
TEMATY PODEJMOWANE W TWÓRCZOŚCI KAZIMIERZA PRZERWY-TETMAJERA  

ĆWICZENIA MATURALNE – PISANIE WYPRACOWANIA 

Pomoce: 

 podręcznik do języka polskiego Ponad słowami, dział „Młoda Polska”, s. 34–37 

 podręcznik do języka polskiego Ponad słowami, dział „Młoda Polska”, s. 84–89 

 https://klp.pl/przerwa-tetmajer/a-6441.html 

 http://zsp1.fc.pl/pliki-stale/publikacje-nauczycieli/hs/analiza.htm 

 https://www.polskina5.pl/koniec_wieku_xix 

Co powinniśmy umieć? Uczeń:  

 opisuje swoje przeżycia wynikające z lektury wierszy 
 analizuje i interpretuje wskazane teksty 
 charakteryzuje dekadencki światopogląd na podstawie wiersza Koniec wieku XIX  
 analizuje temat wypracowania 
 gromadzi materiał potrzebny do napisania pracy 
 pisze pracę, dbając o zachowanie odpowiedniej kompozycji oraz poprawność językową i stylistyczną 

Pojęcia i terminy: 

• pojęcia i terminy: dekadent, synestezja 
• postacie: Kazimierz Przerwa-Tetmajer 

Zadania:  
1. Zajrzyj do notatek z zajęć pn. „Schyłek wieku” (03.04.2020)  i poszukaj odpowiedzi na pytanie: 

- Jaki był stosunek do życia społeczeństwa końca XIX wieku?  Możemy to pytanie sformułować inaczej - 

Co szczególnie charakteryzowało postawę ludzi żyjących na przełomie wieków i jakie były tego powody? 

Powinieneś pamiętać, aby w odpowiedzi uwzględnić następujące elementy - postawa zniechęcenia, 

niewiara w cokolwiek, marazm i apatia,  rozczarowanie wynikające z niezrealizowania postulatów przez 

pozytywistów, obawy przed nadchodzącym końcem wieku, niepokój polityczny. 

2. Przeczytaj liryk Kazimierza Przerwy-Tetmajera Koniec wieku XIX (podręcznik, s. 34), Następnie dokonaj 

analizy tekstu i  odpowiedz na pytania: 

- Jakie są Twoje refleksje  na temat nastroju wiersza i kondycji psychicznej podmiotu lirycznego? 

- Jakie środki zastosował poeta w budowaniu nastroju wiersza? Czy potrafisz je wskazać? 

- W jaki sposób funkcjonuje w liryku pozorny dialog?  

*podpowiedź – „Poeta posłużył się pozornym dialogiem – podmiot liryczny stawia pytania, ale nie ma 

nikogo, kto udzieliłby mu odpowiedzi (robi to sam, ale znów w formie pytania). Taki zabieg pozwolił na 

ukazanie dramatycznej sytuacji mówiącego, jego samotności w chwili, kiedy potrzebuje oparcia, rady, 

rozwiązania”.  

-  Czy potrafisz wskazać  adresata i nadawcę wypowiedzi? 

- Jaki typ liryki Przerwa-Tetmajer zastosował w utworze? 

 - Czy potrafisz sportretować podmiot liryczny? Do której z poznanych koncepcji filozoficznych moderni-

zmu on pasuje? 

3. Dla chętnych: 

https://klp.pl/przerwa-tetmajer/a-6441.html
http://zsp1.fc.pl/pliki-stale/publikacje-nauczycieli/hs/analiza.htm
https://www.polskina5.pl/koniec_wieku_xix


- Zapoznaj się z treścią wybranego utworu  Kazimierza Przerwy-Tetmajera (można skorzystać z innych 

źródeł niż podręcznik) i sporządź notatkę według własnego pomysłu. 

4. W ramach ćwiczeń maturalnych - pisanie wypracowania. Aby uniknąć pokusy opcji kopiuj-wklej w „Po-

mocy” podałam linki, które mogą się przydać jako materiał do przemyślenia. A może znajdziesz inne 

podpowiedzi? 

Zadanie domowe:  

1. Sporządź notatkę w zeszycie – punkt 2 + dla chętnych 3. Wykonaj zdjęcie i prześlij komunikatorem lub na 

pocztę jezykpolski2018@wp.pl  - termin 04.05.2020. W temacie wiadomości podaj tytuł „Twórczość K. 

Przerwy-Tetmajera – 3 TM – 27.04.20 ”. 

Życzę przyjemnej nauki  

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

Przypominam, iż czytamy następujące pozycje – Stanisław Wyspiański Wesele; Władysław Stanisław 

Reymont Chłopi (tom I – Jesień); Stefan Żeromski Ludzie bezdomni. 

*lektury zgodnie z podstawą programową – kolejność jak wyżej  
 

Terminy: 08.05.2020 omawiamy Wesele Stanisława Wyspiańskiego. Omówienie poprzedza spraw-
dzian czytelniczy na ocenę. 

 
Pomoc: 

https://www.youtube.com/watch?v=uZQFR9Dmp1s 

https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/wesele.html 

https://www.youtube.com/watch?v=nV1Aj1vigOc 

https://wolnelektury.pl/media/book/pdf/ludzie-bezdomni.pdf 

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

https://www.cda.pl/video/1904291e5 
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