
PAN TADEUSZ ADAMA MICKIEWICZA - WPROWADZENIE 

Pomoce: 

• 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 

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. 

 
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:  

a) Obraz szlachty polskiej. 

b) Tradycja narodowa, tożsamość narodowa. Obyczaje. 

c) Przyroda w Panu Tadeuszu. 

https://muzeumpanatadeusza.ossolineum.pl/pan-tadeusz-swiat-przedstawiony/
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d) Miłość do rodzimego krajobrazu i narodu. 

9. Pan Tadeusz – romantyczna epopeja narodowa. 

Zadanie domowe:  

1. Opracuj notatkę, która będzie zawierała wiadomości odnoszące się do punktów 1 – 4. Notatkę sporządź 

metodą „punkt – akapit”.  

2. Wykonaj zdjęcie i prześlij komunikatorem lub na pocztę jezykpolski2018@wp.pl  - termin 28.05.2020. W 

temacie wiadomości podaj tytuł „Pan Tadeusz  – 2 TM – 21.05.20 ”. 

 

 

Życzę przyjemnej nauki  

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