
Ludzie bezdomni – kierunki interpretacyjne  

Tomasz Judym – życiowe wybory – bohater prawie romantyczny 

Pomoce: 

• podręcznik do języka polskiego Ponad słowami, dział „Młoda Polska”, s. 55–57 

Opracowanie:  

https://klp.pl/ludzie-bezdomni/ 

http://aleklasa.pl/matura/c266-lektury-klucze-maturalne/ludzie-bezdomni-na-maturze 

Omówienie: https://www.youtube.com/watch?v=vIarToQwVhU 

„Ludzie bezdomni” -  film: https://www.cda.pl/video/49237849 

 „Ludzie bezdomni” - audiobook: https://www.youtube.com/watch?v=4ss66ZFkZdQ 

„Ludzie bezdomni”  tekst:  

https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/ludzie-bezdomni/ 

https://lektury.gov.pl/lektura/ludzie-bezdomni 

Co po winniśmy umieć? Uczeń: 

poziom podstawowy: 

 streszcza Ludzi bezdomnych Stefana Żeromskiego  

 relacjonuje biografię głównego bohatera 

 wypowiada się na temat symboliki utworu 

 omawia znaczenie tytułu i interpretuje „bezdomność” bohaterów w znaczeniu dosłownym oraz metafo-

rycznym 

 prezentuje problematykę społeczną utworu 

 podejmuje dyskusję na temat wyborów dokonywanych przez Tomasza Judyma  

 opisuje kompozycję utworu 

 prezentuje cechy powieści młodopolskiej na przykładzie dzieła Żeromskiego 

 charakteryzuje narrację Ludzi bezdomnych 

 wskazuje przykłady użycia przez pisarza techniki impresjonistycznej oraz naturalistycznej i je omawia 

poziom rozszerzony: 

 podejmuje dyskusję na temat aktualności problematyki moralnej powieści 

 podaje argumenty wspierające tezę, że Tomasz Judym to bohater romantyczny 

 
Pojęcia i terminy,  postacie: symbolizm, impresjonizm, naturalizm, postacie: Stefan Żeromski, Tomasz Judym, 

Joanna Podborska 
 
Zagadnienia: 

1. Geneza 
2. Czas i miejsce akcji. 
3. Plan wydarzeń. 
4. Treść. 
5. Tomasz Judym, Joanna Podborska – charakterystyka bohaterów. 
6. Interpretacja tytułu. 
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7. Cechy powieści modernistycznej. 
8. Ludzie bezdomni – jako powieść młodopolska, społeczna, o wyborach ideowych i moralnych. 
9. Ludzie bezdomni – symbolizm, impresjonizm, naturalizm. 

 

Zadania:  

1. Przeczytaj fragment powieści znajdujący się w podręczniku s. 55-57. 

2. Skorzystaj z oferowanej pomocy. Patrz powyżej. 

3. Na podstawie przeczytanego fragmentu  powinniśmy odpowiedzieć na pytania zawarte w poleceniu 1, 2, 3, 

4, /s. 57. 

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: Ludzie bezdomni. Kierunki interpretacji. 

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

Życzę przyjemnej nauki  

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


