
TYDZIEŃ 1. 

Dzieo dobry 

Mam nadzieję, że jesteście w domach, więc proszę obejrzed: 

IV A i B – spektakl,,Tango’’ Sławomira Mrożka w reż. Macieja Englerta z 1990r. 

https://www.youtube.com/watch?v=M_OrXswb-f0 

IV B i A- ,,Folwark zwierzęcy’’  

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

Wszystkim maturzystom polecam też lekturę powieści,,Rok 1984’’ – zwłaszcza Darii i Tomaszowi.  

III A - ,,Chłopi’’ –adaptacja w reżyserii Jana Rybkowskiego – dostępna na cda.pl 

III B - ,,Jądro ciemności’’ (1993) – dla chętnych dodatkowo ,,Czas Apokalipsy’’ (1979), aby porównad 

kreacje aktorów z powieściowym Kurtzem. Oba filmy dostępne na cda.pl. 

II A – spektakl ,,Kordian. Pan życia i śmierci’’ 

https://www.youtube.com/watch?v=ngLeCj7NSFE 

W piątek ogodzinie 13.00 TVP Kultura emituje „Hamleta”, którego obejrzenie jest dziś Waszym 
zadaniem. 
Proszę, aby: 
- uczniowie klasy II A i maturzyści zwrócili uwagę na podobieostwo Hamleta do Kordiana z dramatu 
Słowackiego i przypomnieli sobie motto Romantyczności  Adama Mickiewicza i jego funkcję  
w balladzie oraz znaczenie pojęd hamletyzm i dramat szekspirowski.  
 - uczniowiepozostałych klastechnikum (i chętnych z BS)zwrócili uwagę na kreację Hamleta 
jako bohatera dynamicznego, który stał się wzorem dla twórców romantycznych i ustalili: 
- kiedy i dlaczego pojawił się duch? 
- dlaczego książę zachowywał się jak szalony? 
- kim była Ofelia i co się z nią stało? 
- kto i w jakiej sytuacji wypowiada słowa: Byd albo nie byd – oto jest pytanie. 
Pozdrawiam  
 

I A i I B–spektakl ,,Makbet’’ w reżyserii Andrzeja Wajdy 

https://www.youtube.com/watch?v=MSVxOSAEzm8 

Możecie też obejrzed film ,,Makbet’’ z 2015r. na cda.pl, jeśli macie konto premium.  

2b - ,,Przedwiośnie’’ – film lub serial w reżyserii Filipa Bajona dostępny na cda.pl 

3b – ,,Rozmowy z katem’’ – adaptacja teatralna z 2016r. 

Polecam adaptację także uczniom klas IV A i IV B, by poznali losy żołnierza AK po II wojnie światowej, 

którego zamknięto w celi ze zbrodniarzem wojennym, aby go upokorzyd. Tematykę prześladowao 

żołnierzy Armii Krajowej doskonale ukazuje też film ,,Róża’’ w reżyserii Wojciecha Smarzowskiego. 
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https://www.youtube.com/watch?v=oSYPWYTw8j0 

1b – film ,,Władca much’’ z 1990r. dostępny na cda.pl – proszę przeczytad fragmenty powieści 

Williama Goldinga z podręcznika.  

 Niebawem wyślę Wam zadania do lektur, które kooczyliśmy( IV A, III A, III B) lub zaczniemy omawiad 

(IV B, IIA, 3b, 1b, IA i IB) oraz inne propozycje. 

Kontakt ze mną będzie możliwy przez librusa lub adresyadazsb4@op.pl lub adatzsb4@gmail.com 

UWAGA! 

Proszę moje uczennice i uczniów z klasy 2b o kontakt na mój adres e-mailowy. Mam dla Was loginy  

i hasła dostępu do librusa.pl.  Pozdrawiam  wychowawczyni  
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