
Kordian Juliusza Słowackiego 

Pomoce: 

 podręcznik do języka polskiego Ponad słowami, dział „Romantyzm”, s. 60–66 

Do przeczytania i wysłuchania :   

https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/kordian/ 

https://www.youtube.com/watch?v=29PL3-wH86U&list=PL1163EB8D12B56614&index=36&t=0s 

Opracowanie: 

https://www.youtube.com/watch?v=vqR2e7N3GzA 

https://www.polskina5.pl/kordian_opracowanie 

Co powinniśmy umieć? Uczeń: 

 wyjaśnia pochodzenie i znaczenie imienia Kordian 

 interpretuje symbolikę miejsca, z którego bohater wygłasza monolog 

 charakteryzuje głównego bohatera na podstawie fragmentu monologu na szczycie Mont Blanc 

 prezentuje stanowisko Prezesa we fragmencie aktu III 

 wyjaśnia reakcję Kordiana na decyzję spiskowców w kontekście jego wcześniejszego monologu na Mont 

Blanc 

 określa rolę Strachu i Imaginacji 

 wymienia przyczyny omdlenia Kordiana 

 opisuje sposób tworzenia napięcia w scenie pt. Spisek koronacyjny 

 analizuje Przygotowanie w kontekście historii powstania listopadowego 

 wskazuje w Kordianie z aktu I cechy bohatera werterowskiego 

 omawia znaczenie opowieści Grzegorza 

 prezentuje etapy podróży Kordiana i omawia ich wpływ na kształtowanie się światopoglądu bohatera 

 przywołuje argumenty przeciwników oraz zwolenników zamachu na cara 

 analizuje rolę diabła w Kordianie 

 przedstawia koncepcję bohatera romantycznego zawartą w utworze 

 wymienia cechy dramatu romantycznego na podstawie Kordiana 

 zestawia fragment monologu na szczycie Mont Blanc z Wielką Improwizacją z Dziadów cz. III 

 konfrontuje cytowaną wypowiedź Kordiana z obrazami Caspara Davida Friedricha oraz Karla Friedricha 

Schinkla 

 zbiera i prezentuje materiały na temat motywu spisku w literaturze 

 przedstawia obraz szatana w romantyzmie na podstawie Kordiana 

 omawia ocenę powstania sformułowaną przez Słowackiego w Kordianie i się do niej ustosunkowuje 

 analizuje i przedstawia dwa sposoby mówienia o powstaniu listopadowym – w Dziadach cz. III Adama Mic-

kiewicza i Kordianie Juliusza Słowackiego 

 porównuje Konrada z Kordianem 

Zadania:  
1. Przeczytaj fragmenty Kordiana Juliusza Słowackiego – podręcznik s. 60-66. 

2. Skorzystaj z oferowanej pomocy. Patrz powyżej. 

3. Na podstawie przeczytanych fragmentów Kordiana Juliusza Słowackiego powinniśmy odpowiedzieć na 

pytania zawarte w poleceniach -  1, 2, 3, 4, /62; 1, 2/64; 1, 2, 3/66. 

https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/kordian/
https://www.youtube.com/watch?v=29PL3-wH86U&list=PL1163EB8D12B56614&index=36&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=vqR2e7N3GzA
https://www.polskina5.pl/kordian_opracowanie


Język jako system znaków 

 

Pomoce: 

 podręcznik do języka polskiego Ponad słowami, dział „Romantyzm”, s. 81–84 

Co powinniśmy umieć? Uczeń: 

 wyjaśnia różnice pomiędzy znakami naturalnymi a konwencjonalnymi i podaje ich przykłady 

 rozróżnia stronę znaczącą od znaczonej znaku językowego 

 prezentuje schemat komunikacyjny według Jakobsona i go objaśnia 

 wymienia funkcje języka i ilustruje je przykładami 

 omawia specyfikę współczesnego modelu komunikacji 

 wylicza najważniejsze cechy stylu romantycznego 

 wyjaśnia zależność pomiędzy stylem romantycznym a odzwierciedlanym przezeń obrazem świata  

 wskazuje cechy stylu romantycznego na przykładach 

 omawia funkcję perswazyjną w wybranym przekazie reklamowym 

 podaje różnice między polszczyzną oficjalną a używaną w internecie 

Pojęcia i terminy: znaki naturalne, symptomy, ikony, znaki konwencjonalne, kod, kompetencja językowa, akt ko-

munikacji, komunikat językowy, model aktu komunikacji, tabu językowe, slang, synkretyzm rodzajowy, funkcje ję-

zyka (ekspresywna, impresywna, poetycka, fatyczna, metajęzykowa, poznawcza) 

Zadania: 

1. Przeczytaj wiadomości – podręcznik s. 81-84 

2. Przerysuj schemat komunikacyjny Romana Jakobsona do zeszytu – s. 82. 

3. Sporządź schemat funkcji języka na podstawie tabeli – s. 82. Schemat zapisz w zeszycie. 

4. Odpowiedz na pytania 1-5/84. 

 

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  
 

 


