
Pan Tadeusz – romantyczna epopeja narodowa 

 bPomoce: 

• podręcznik do języka polskiego Ponad słowami, dział „Romantyzm”, s. 48–52 

POLECAM!!!  Muzeum Pana Tadeusza - Kamienica Pod Złotym Słońcem, Rynek 6, 50-106 Wrocław - 

https://muzeumpanatadeusza.ossolineum.pl/pan-tadeusz-swiat-przedstawiony/ 

Opracowanie „Wiedza z Wami”:  https://www.youtube.com/watch?v=u8x_V5fvsQc 

Opracowanie:  https://klp.pl/pan-tadeusz/ 

„Pan Tadeusz” film w reżyserii A. Wajdy  

 „Pan Tadeusz” audiobook:  https://www.youtube.com/watch?v=TEfvoBtzqNk 

„Pan Tadeusz” tekst:  https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/pan-tadeusz.html 

Co po winniśmy umieć? Uczeń: 

Poziom podstawowy: 

• streszcza Pana Tadeusza Adama Mickiewicza 

• podaje i objaśnia pełen tytuł dzieła 

• omawia genezę Pana Tadeusza w świetle Epilogu 

• prezentuje tło historyczne epopei 

• wypowiada się na temat sposobu ukazania warstw szlacheckich 

• określa funkcję opisów przyrody  

• charakteryzuje Jacka Soplicę-księdza Robaka jako bohatera dynamicznego  

• wymienia cechy, dzięki którym Pan Tadeusz jest uznawany za epopeję narodową 

• omawia ewolucję bohatera w twórczości Adama Mickiewicz 

Poziom rozszerzony: 

• odnosi tematykę Pana Tadeusza do życiorysu Adama Mickiewicza 

• zestawia romantyczny obraz natury z opisami przyrody w Panu Tadeuszu 

• analizuje i ocenia adaptację filmową Pana Tadeusza w reżyserii Andrzeja Wajdy 
 
Zadania:  

1. Zapoznaj się z zagadnieniami podanymi poniżej,  według których będziemy omawiać naszą lekturę. 
2. Ponadto zajrzyj do  części „Pomoce” i odwiedź Muzeum Pana Tadeusza. 
3. Zapoznaj się z opracowaniem i omówieniem lektury pod wskazanymi linkami lub skorzystaj z innych wyszu-

kanych przez siebie źródeł. 
 
Zagadnienia: 

1. Geneza Pana Tadeusza, tło historyczno-polityczne. 

2. Temat utworu i wyjaśnienie tytułu. 

3. Czas i miejsce akcji, bohaterowie utworu. 

4. Plan wydarzeń epopei. Wątki. 

5. Charakterystyka głównego bohatera. Charakterystyka pozostałych postaci.  

6. Inwokacja i Epilog. 

7. Narrator i język epopei. 

8. Problematyka utworu:  

https://muzeumpanatadeusza.ossolineum.pl/pan-tadeusz-swiat-przedstawiony/
https://www.youtube.com/watch?v=u8x_V5fvsQc
https://klp.pl/pan-tadeusz/
https://www.youtube.com/watch?v=TEfvoBtzqNk
https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/pan-tadeusz.html


a) Obraz szlachty polskiej. 

b) Tradycja narodowa, tożsamość narodowa. Obyczaje. 

c) Przyroda w Panu Tadeuszu. 

d) Miłość do rodzimego krajobrazu i narodu. 

9. Pan Tadeusz – romantyczna epopeja narodowa. 

Zadania:   

1. Znamy rodzaje i gatunki literackie. Do jakiego rodzaju literackiego należy Pan Tadeusz?  

2. Czy należy do liryki? 

 na pewno pisany jest wierszem; 

 w utworze znajdziemy różne środki poetyckie, np. porównania, epitety, onomatopeje, metafory, apostrofy 

 jest  13-zgłoskowcem o rymach parzystych ze średniówką po siódmej sylabie; 

 zawiera wiele poetyckich opisów; 

 współcześni nazywali go także poematem. 

3. Czy należy do epiki?  Czy jest powieścią? 

 występuje w nim wyraźna fabuła;  świat przedstawiony (bohaterowie, zdarzenia w określonym miejscu  

i czasie); 

 zawiera elementy opowiadania, opisy, dialogi; 

 to rozbudowany utwór narracyjny; 

 często pojawia się wszechwiedzący narrator; 

 można stworzyć plan wydarzeń; 

 pojawiają się wątki. 

4. Dlaczego Pana Tadeusza nazywamy epopeją narodową? 

5. Znajdź w podręczniku Ponad słowami klasa 2 część 1, s. 194 Słowniczek terminów i pojęć. W słowniczku wy-
szukaj hasło:  epopeja narodowa. Zapamiętaj! 

Słowa klucze:  

 fabuła wielowątkowa; 
 utwór poetycki, ale należący do epik;i 
 przedstawia bohatera jednostkowego, którego losy związane są z życiem społeczeństwa, stanowiącym 

przykład do naśladowania; 
 występuje narrator wszechwiedzący; 
 składnik epopei, pojawiający się na początku utworu, to inwokacja; 
 stanowi wzór piękna narodowego języka; 
 przedstawia bogate tło obyczajowe i ukazuje obraz dziejów narodu; 
 tematem jest życie narodu w ważnym okresie dziejowym. 

 
6. Czy Pan Tadeusz jest epopeją? 
 jest podzielony na księgi;  
 pierwsza księga rozpoczyna się inwokacją: 

„Litwo! Ojczyzno moja! Ty jesteś jak zdrowie,  
Ile cię trzeba cenić, ten tylko się dowie,  

Kto cię stracił. Dziś piękność twą w całej ozdobie  
Widzę i opisuję, bo tęsknię po tobie …" 

 podział na księgi i obecność inwokacji na pewno kojarzy nam się z antycznym eposem (Iliada, Odyseja); 
 w Panu Tadeuszu akcja rozgrywa się w ważnym momencie z historii Polski; 
 utwór ukazuje polskie społeczeństwo -  warstwy społeczne - magnaci, szlachta, chłopi;  
 utwór przedstawia dzieje bohatera zbiorowego - szlachta polska; 
 utwór przedstawia dzieje bohatera  jednostkowego - Jacek Soplica; 



 dzieje bohatera jednostkowego i zbiorowego przedstawione są  na tle wielkich przemian historycznych, 
społecznych, obyczajowych; 

 nawiązuje do ważnych wydarzeń historycznych; 
 pokazuje społeczeństwo w ważnym dla niego momencie dziejowym; 
 odwołuje się do ważnych uniwersalnych wartości; 
 jest napisany piękną polszczyzną - wartość estetyczna; 
 kształtuje postawy patriotyczne; 
 w utworze pojawiają się charakterystyczne dla epopei środki poetyckie – inwokacja, apostrofa, rozbudowa-

ne opisy, rozbudowane porównania (tzw. homeryckie), retardacja. 

*retardacja 

https://sjp.pwn.pl/sjp/retardacja;2515135.html 

*porównanie homeryckie 

https://sjp.pwn.pl/slowniki/por%C3%B3wnanie%20homeryckie.html 

 

Wniosek: 

Pan Tadeusz to epopeja narodowa – szczególna odmiana eposu. 
 

Zadanie domowe:  

Jeżeli jeszcze nie wykonałaś/wykonałeś zadań na platformie, to …   

1. platforma epodreczniki/  - Zaloguj się 
Wchodzimy na platformie w zakładkę kształcenie ogólne/ szkoła ponadgimnazjalna/ język polski/ następnie 
w pasku "wyszukaj w portalu" wpisujemy temat: Soplicowskie afery. Awantury rodzinne i afekty miłosne 
z wielką historią w tle 

 

Życzę przyjemnej nauki  

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