
POEZJA JULIUSZA SŁOWACKIEGO 

Słowacki o Polsce i Polakach w Grobie Agamemnona 

Nostalgia emigranta – Hymn [Smutno mi, Boże!] 

 Pomoce: 

• podręcznik do języka polskiego Ponad słowami, dział „Romantyzm”, s. 56–59 

Grób Agamemnona 

Wiadomości historyczne: 

https://www.youtube.com/watch?v=ZT9SP7s-K2Q 

Do wysłuchania :   

https://www.youtube.com/watch?v=tCRidDlz24U 

Opracowanie: 

https://www.youtube.com/watch?v=WzroFQ_tPV0 

https://www.youtube.com/watch?v=EmZjx9loCF8 

https://www.youtube.com/watch?v=ZgV87fNj-44 

https://klp.pl/slowacki/a-5820.html 

http://aleklasa.pl/liceum/c230-wiersze/c304-analiza-wierszy/juliusz-slowacki-grob-agamemnona 

 

Hymn [Smutno mi, Boże!] 

Do wysłuchania :   

https://www.youtube.com/watch?v=eseZ6NBg5oA 

Opracowanie: 

https://www.youtube.com/watch?v=9H08t0_Q0eA 

https://klp.pl/slowacki/a-5824.html 

http://aleklasa.pl/liceum/c155-powtorka-z-epok-literackich/c163-romantzym/hymn-slowacki 

 

Co po winniśmy umieć? Uczeń: 

Grób Agamemnona 

 omawia kreację podmiotu mówiącego w utworze 

 odnosi symbolikę Termopil i Cheronei do historii Polski 

 wyjaśnia obecne w tekście symbole (m.in. czerep rubaszny, dusza anielska) 

 referuje opinię podmiotu lirycznego o Polakach zawartą w utworze 
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 podejmuje dyskusję na temat diagnozy podmiotu lirycznego dotyczącej Polski i Polaków oraz jej aktualności 

w XXI w.  

 omawia odwołania mitologiczne w utworze Słowackiego. 

Hymn [Smutno mi, Boże!] 

 omawia kreację podmiotu lirycznego  

 analizuje sposoby przedstawienia natury i tworzenia nastroju w utworze 

 określa relację pomiędzy zastosowanym gatunkiem literackim a treścią wiersza 

 interpretuje Hymn w kontekście biografii Juliusza Słowackiego oraz w wymiarze uniwersalnym 

 wyjaśnia funkcję epifory zastosowanej w wierszu 

 podejmuje dyskusję na temat losu emigranta dawniej i współcześnie 

 dokonuje analizy porównawczej Hymnu Juliusza Słowackiego i Stepów akermańskich Adama Mickiewicza. 
 
Zadania:  

1. Przeczytaj lub wysłuchaj recytacji wiersza Juliusza Słowackiego Grób Agamemnona  (podręcznik, s. 56). 

2. Skorzystaj z oferowanej pomocy. Patrz powyżej. 

3. Na podstawie przeczytanego fragmentu  Grobu Agamemnona Juliusza Słowackiego powinniśmy odpo-

wiedzieć na pytania zawarte w poleceniu 1, 2, 3, 4, 5/s. 57. 

4. Przeczytaj lub wysłuchaj recytacji wiersza Juliusza Słowackiego Hymn [Smutno mi, Boże!] 

(podręcznik, s. 58). 

5. Na podstawie przeczytanego fragmentu  Hymnu [Smutno mi, Boże!] Juliusza Słowackiego powinniśmy 

odpowiedzieć na pytania zawarte w poleceniu 1, 2, 3, 4, 5/s. 59. 

 

Zadanie domowe dla chętnych:  

1. platforma epodreczniki/  - Zaloguj się 
Wchodzimy na platformie w zakładkę kształcenie ogólne/ szkoła ponadgimnazjalna/ język polski/ następnie 
w pasku "wyszukaj w portalu" wpisujemy temat: Gniewny wiersz” o „duszy anielskiej” i „czerepie rubasz-
nym” – Grób Agamemnona Juliusza Słowackiego. 

 

Zapraszam na spotkanie online za pośrednictwem Microsoft Teams - w każdy czwartek o godzinie 8.00 

Życzę przyjemnej nauki  

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

 


