
2 TYDZIEŃ  

Dzień dobry 

Zaczęliście już wysyłać pliki jpg lub pdf zadań napisanych w zeszycie – IV A, IV B i 2b 

poprzez Librusa, adresyadazsb4@op.pl lub adatzsb4@gmail.com.  Jednak nie każdy z Was 

ma dostęp do łącza szerokopasmowego,  a Librus się zawiesza, dlatego będęteż umieszczać 

zadania na stronie szkoły.  

Wysyłam do Was linki do filmów (ekranizacje, adaptacje lektur), ciekawychopracowań 

nauczycielek i nauczycieli, które powinniście wykorzystać w notatkach, ponieważ  

w przystępny sposób wyjaśniają zagadnienia i problemy omawiane na lekcjach języka 

polskiego. 

 

Proszę też obejrzeć filmy lub programy edukacyjne emitowane na kanale TVP KULTURA 

ŚRODA 

godz. 15.35  -  IV A i IV B – Lekcje literatury: Herbert – mosty – Przesłanie Pana Cogito- 25 

min. 

godz. 16.10 i 17.00 – II A – Lektura na ekranie: ,,Nad Niemnem’’ – odc. 1 i 2 (50 + 50 min.) 

 

CZWARTEK 

godz. 13.00 – IIIA, III B,2b - Literatura na ekranie: ,,Wesele’’ – 102 min. 

godz. 15.35 – IV A i IV B, III A i III B, IIA  – Lekcje literatury: ,,Pojedynki stulecia: 

Henryk Sienkiewicz – Stefan Żeromski” – 25min. 

godz. 16.10 i 17.00 – II A – Lektura na ekranie: ,,Nad Niemnem’’ – odc. 3 i 4 (50 + 50 min.) 

ZADANIA  

Dla klasy 1b BS 

Proszę odpowiedzieć w zeszytach na pytania dotyczące filmu i fragmentów powieści pt. 

„Władca much” (dostępny na cda.pl) z podręcznika: 

1. Dlaczego chłopcy znaleźli się na bezludnej wyspie?  

2. Jakieimiona mieli przywódcy dwóch grup i dlaczego chłopcy się podzielili? 

3. Jakie były najważniejsze przedmioty na wyspie i jaką pełniły rolę? 

4. Co stało się z Simonem i Prosiaczkiem? 

5. Kto i w jakiej sytuacji ocalił Ralfa? 

6. Który z przywódców grup był lepszym przywódcą? Uzasadnij swoje zdanie. 

 

Dla klasy 2b BS 

Proszę odpowiedzieć w zeszytach na pytania dotyczące filmu (dostępny na cda.pl)  

i fragmentów powieści pt. „Przedwiośnie” z podręcznika:  

Temat: Mit szklanych domów w ,,Przedwiośniu’’ Stefana Żeromskiego. 

1. Kto, komu, w jakiej sytuacji i dlaczego opowiada o szklanych domach? 

2. Kto rzekomo zaprojektował szklane domy i jakie były ich zalety? 

3. Czy Cezary Baryka znalazł szklane domy w Polsce? 

4. Na czym polega mit szklanych domów? 

Temat: Cezary Baryka w Baku i Nawłoci. 

1. Kim byli rodzice Czarka Baryki i co się z nimi stało? 

2. Jaki wpływ na życie bohatera miała rewolucja? 

3. Dlaczego Cezary przyjechał, a potem wyjechał  z Nawłoci? 
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4. Jakie relacje łączyły Czarka z Hipolitem Wielosławskim, Karoliną 

Szarłatowiczówną, Wandą Okszyńską i Laurą Kościeniecką? 

 

Dla klasy 3b BS 

Temat: Zbrodniarz i bohater w ,,Rozmowach z katem’’ Kazimierza Moczarskiego. 

Proszę odpowiedzieć w zeszytach na pytania dotyczące adaptacji telewizyjnej i fragmentów 

powieści pt. „Rozmowy z katem” z podręcznika:  

https://www.youtube.com/watch?v=oSYPWYTw8j0 

1. Kim są bohaterowie utworu? 

2. Kiedy i dlaczego trafili do więzienia? 

3. Kto (i dlaczego) jest zbrodniarzem, a kto (i dlaczego) bohaterem? 

4. Co stało się z bohaterami utworu?  

Dla klasy IA  

Temat: Renesans – odrodzenie kultury antycznej. Nowa wizja świata i człowieka. 

 

1) Co charakteryzuje kulturę renesansu? 

Wskaż wszystkie poprawne odpowiedzi. 

 

A. Teocentryzm. 

B. Anonimowość artystów. 

C. Fascynacja literaturą i sztuką antyku. 

D. Dążenie do osiągnięcia życia wiecznego. 

E. Postrzeganie Boga jako architekta świata. 

F. Przewaga utworów o charakterze parenetycznym. 

G. Kult wiedzy ułatwiającej rozwiązywanie codziennych problemów. 

H. Tworzenie literatury w językach narodowych (dwujęzyczność literatury). 

 

2) Wypisz ramy czasowe epoki renesansu, hasło humanistów, znaczenie nazwy epoki  

i najważniejsze wartości twórców z podręcznika. 

 

Temat: Filozofia renesansu. 

1) Odszukaj w tekście Giovanniego Pico della Mirandoli fragmenty bezpośrednio odwołujące się  

do idei antropocentryzmu, czyli wypisz wszystkie określenia Boga i człowieka w tabeli. 

2) Uzupełnij zdania odnoszące się do tekstu, tak aby były prawdziwe. Zapisz w każdej luce 

odpowiednią informację: (kształtować, Bogu,  wolna, godności,  wpływać) 

Swoje wyjątkowe miejsce we wszechświecie człowiek zawdzięcza ………...  

O wielkości i ………………. człowieka świadczy fakt, że może on ………………… siebie i  

………………… na swój los.  

Dusza ludzka jest ……………..: może grzeszyć i zstępować ku „szpetnym i cuchnącym częściom 

niższego świata” lub – wykorzystując swe siły twórcze – upodobnić się do Boga. 

https://www.youtube.com/watch?v=oSYPWYTw8j0


 

Dla klasy IA i IB 

Temat:Mona Lisa Leonarda da Vinci- sekretne treści arcydzieła renesansu 

https://www.youtube.com/watch?v=NPFCDmXO8qQ 

1. Dopisz poprawne dokończenie zdania 
 

Obraz Leonarda da Vinci Mona Lisa skłania do refleksji nad 

A. sensem życia i śmierci. 

B. małością i wielkością człowieka. 

C. niezgłębioną tajemnicą życia i śmierci. 

D. związkiem człowieka z otaczającym go światem. 

monochromatyzm ● światłocień ● perspektywa linearna ● perspektywa powietrzna ● sfumato 

 

Dla klasy II A 

 

Temat: Dylematy egzystencjalne Kordiana 

 

1) Wypisz wszystkie poprawne odpowiedzi. 

Które cechy charakteryzują Kordiana jako bohatera romantycznego? 

A. Niezłomność charakteru. 

B. Egotyzm, koncentrowanie się na własnych emocjach. 

C. Przeświadczenie o własnej wyjątkowości, poczucie misji. 

D. Pragnienie odbywania podróży w celu poznania świata i ludzi. 

E. Pustka emocjonalna, poczucie braku sensu i celu życia, pesymizm. 

F. Skłonność do intensywnego przeżywania miłości przynoszącej cierpienie. 

G. Wrażliwość, zwielokrotnienie emocjonalne typowe dla okresu młodzieńczego. 

H. Melancholia wynikająca ze zderzenia chęci działania z niemożnością jej realizacji. 

I. Wybujały indywidualizm, stawanie przeciw zbiorowości, samotność i „osobność”. 

J. Umiejętność pokonania własnych lęków i wyobraźni w chwili najważniejszej próby. 

2) Odszukaj w przytoczonym fragmencie utworu słowa będące określeniem „choroby wieku”. 

 

Wypisz z tekstu odpowiednie wyrażenie. 

Juliusz Słowacki 

Kordian 

(fragment z aktu I) 

KORDIAN 

Otom ja sam, jak drzewo zwarzone od kiści, 

Sto we mnie żądz, sto uczuć, sto uwiędłych liści; 

Ilekroć wiatr silniejszy wionie, zrywa tłumy. 

Celem uczuć – zwiędnienie; głosem uczuć – szumy 

3) Wyjaśnij znaczenie słowa makiawelizm i wypisz cechy dwóch zwierząt przywołanych  

we fragmencie KsięciaN.Machiavellego, które powinien mieć władca.  

 

2. Jakimi terminami z zakresu historii sztuki można się posłużyć, aby opisać obraz  Mona Lisa 

Leonarda da Vinci(podręcznik, s. 37)? 

Zaznacz wszystkie odpowiednie terminy. 

https://www.youtube.com/watch?v=NPFCDmXO8qQ


Bez harmonii wyrazów... Niech grom we mnie wali! 

Niech w tłumie myśli jaką myśl wielką zapali... 

Boże! zdejm z mego serca jaskółczy niepokój, 

Daj życiu duszę i cel duszy wyprorokuj... 

Jedną myśl wielką roznieć, niechaj pali żarem, 

A stanę się tej myśli narzędziem, zegarem, 

Na twarzy ją pokażę, popchnę serca biciem, 

Rozdzwonię wyrazami, i dokończę życiem. 

 

 

3) Z tekstu źródłowego wynika, że Kordian doświadcza miłości werterycznej, ponieważ: 

Wypisz wszystkie poprawne dokończenia zdania: 

A. uczucie prowadzi go do obłędu.  

B. wielbi ukochaną, stawia ją na piedestale. 

C. przeżywa głęboką fascynację kobietą zamężną.  

D. jest gotowy do poświęceń dla ukochanej kobiety. 

E. dobrowolnie rezygnuje z uczucia do Laury, aby poświęcić się służbie ojczyźnie. 

F. Laura nie traktuje jego uczuć poważnie, co staje się przyczyną cierpienia bohatera. 

 

Temat: Dylematy egzystencjalne Kordiana 

 

1. Wypisz wszystkie miejsca, do których podróżował Kordian i postaci, które tam poznał. 

2. Uzupełnij zdania słowami wybranymi spośród podanych, tak aby notatka dotycząca 

podróży Kordiana była prawdziwa. 

Wpisz w każdą lukę odpowiedni wyraz we właściwej formie gramatycznej. 
nie sprzyja ● rozczarowanie ● zewnętrzna ● konfrontacja ● wartość ● przełomowa ● 

dojrzewanie ● złudzenia ● rzeczywistość ● inicjacyjna ● autorytety ● pieniądz ● w głąb ● 

idealizm ● niemoc ● naiwność ● homo viator 

Kordian, dręczony poczuciem…..…….., wyrusza w podróż po Europie. Jest to nie tylko 

podróż       w przestrzeni…………, lecz także podróż ………. siebie.  

To czas……………, próba odnalezienia celu w życiu, nadania sensu egzystencji, 

początek nowego życia. Można ją zatem podróżą…………… Poszukiwanie 

………………. i pozytywnych, trwałych ……………… przynosi bohaterowi gorzkie 

rozczarowania. Kordian dowiaduje się bowiem, że światem rządzi …………., 

a miernikiem wartości jest bogactwo.    Przekonuje się również, że papież 

………………wolnościowym dążeniom Polaków. Podróż odgrywa w życiu Kordiana 

rolę …………………… , powoduje bowiem, że bohater dojrzewa i odnajduje cel 

w życiu – to nawiązanie do motywu …………… Bolesna ……………. młodzieńczego 

…………….. z brutalną …………….. skutkuje jednak utratą dziecięcej …………….. 

i niewinności. Kordian poznaje życie, ale tę wiedzę okupuje ……………. i utratą 

……………   

 

Dla klasy III A 

 

Temat: ,,Chłopi’’ Władysława Stanisława Reymonta na ekranie. 

 



Proszę obejrzeć filmik o wspomnieniach z planu filmu Jana Rybkowskiego. 

https://www.youtube.com/watch?v=ne1oys-rIcs 

Jak ukazano konflikty, wątek miłosny i Jagnę? 

 

Temat: Między poetyckością a naturalizmem 

Proszę przeczytać fragmenty z podręcznika i wykonać następujące zadania:  

1) określić nastrój panujący jesienią w Lipcach (jak jesień wpływa na życie chłopów?), 

2) wypisać z opisu jesieni 5 środków stylistycznych odwołujących się do wrażeń 

wzrokowych, słuchowych, dotykowych, zapachowych, gdyż jest to technika 

impresjonistyczna, 

3) z tekstu ukazującego śmierć Kuby wypisać fragmenty naturalistyczne (szczegółowe  

i odrażające), 

4) dopasować do obu fragmentów odpowiednie określenia:  

dokumentalizm ● obiektywizm ● subiektywizm ● drobiazgowość ● rozmach 

●poetyckość ● szczegółowość ● dystans ● zaangażowanie ● rzeczowość ● 

barwność 

Pomoc: https://www.youtube.com/watch?v=LopZ_ZkL2NUMłodopolskie trendy artystyczne 

w ,,Chłopach" W.S. Reymonta 

Dla klasy III B 

Temat: ,,Jądro ciemności’’ Josepha Conrada na ekranie 

W 1993 roku powstała ekranizacja ,,Jądra ciemności" pod tym samym tytułem z Timem 

Rothem  i Johnem Malkovichem w rolach głównych. Proszę zapoznać się z recenzjami 

filmu: 

https://www.filmweb.pl/Jadro.Ciemnosci 

 

Temat: Etyka i polityka w opowiadaniu Conrada 

 

Proszę odpowiedzieć pisemnie w zeszycie (na podstawie podręcznika) na poniższe 

pytania: 

1. W jaki sposób i dlaczego Conrad nawiązuje do filozofii Fryderyka Nietzschego?  

2. Kto niepoprawnie zinterpretował myśli filozofa w XX wieku i jakie były 

konsekwencje tej pomyłki dla Europy? 

3. Na czym polega polemika z powieścią ,,Zbrodnia i kara’’ Fiodora Dostojewskiego? 

Jaką rolę odegrała Sonia w przemianie Raskolnikowa?  

 

 

Dla klasy IV A 

Temat: ,,Tango” jako parabola. 

 

Proszę zastanowić się nad postacią Edka i odpowiedzieć na pytania: 

1. Jakie warstwy społeczne reprezentują Stomilowie i Edek? 

2. Jak Edek traktował domowników przed i po śmierci Artura? 

3. Z kim i dlaczego Edek tańczy tango na końcu dramatu? 
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Wyjaśnij, dlaczego ,,Tango’’ Sławomira Mrożka jest aktualne. Odnieś się do informacji 

w podręczniku dotyczących genezy utworu w warstwie politycznej i obyczajowej. 

Pomoc:  

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

https://www.youtube.com/watch?v=-_El6TsJbtU 

 

Dla klasy IV B 

 

Temat: ,,Folwark zwierzęcy’’ jako parabola 

Proszę scharakteryzować bohaterów utworu i odpowiedzieć na pytania: 

1. Kim byli Major, Napoleon, Snowball, Squealer i jakie mieli ze sobą relacje? 

2. Czym był animalizm i jakie były jego zasady? 

3. Jak wyglądało życie zwierząt na farmie po wygnaniu ludzi? 

4. O kim mowa: ,,Wszystkie zwierzęta są równe, ale niektóre są równiejsze  

od innych’’? 

5. Jak i dlaczego zmieniała się treść siedmiu przykazań? 

6. Jak kończy się powieść? 

Wyjaśnij, dlaczego powieść George’a Orwella jest parabolą? 

Pomoc: 

https://www.youtube.com/watch?v=HPrBKxC4fQghttps://www.youtube.com/watch?v=

BzWpcSjEtQU 
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