
KLASA  2 a BS – język polski 

Podaję treści, które powinniście opracować i równocześnie odrobić zlecone zadania. 

Tematy lekcji: 

1. Zwyczaje i obrzędy w utworze „Na wsi wesele” M. Dąbrowskiej. 

a) Po zapoznaniu się z tekstem proszę w zeszycie zrobić zadania 1, 2, 3, 4, 5.  

b) Jako pracę domową pisemną wypiszcie, które motywy pojawiają się we wszystkich 

poznanych wcześniej utworach podejmujących motyw wesela. (Przykład na stronie 244, 

Waszym zadaniem będzie wypisanie ich z utworu „Wesele w Atomicach” i „Na wsi 

wesele” oraz wybór z podanych do „Wesela” S. Wyspiańskiego.) 

2. Powtórzenie wiadomości z Młodej Polski.  

Proszę powtórzyć wiadomości z całej epoki  tj. czas trwania, nazwy, geneza zmian, prądy i 

kierunki w sztuce, przedstawiciele oraz treści analizowanych utworów. Sprawdzian będzie po 

powrocie. 

Ponieważ tym tematem zakończyliśmy realizację treści z podręcznika cz.1, kolejne tematy 

znajdują się w podręczniku cz. 2. (Myślę, że już go macie.) 

3. Dwudziestolecie międzywojenne – ogólna charakterystyka epoki. 

Przygotujcie mapę poglądową, w której zawrzecie najważniejsze wiadomości o epoce. 

(Możecie wykonać ją w formie prezentacji lub na papierze. Jeśli zdecydujecie się na 

prezentację to możecie ją przesłać na stronę mailową szkoły z dopiskiem o przesłaniu jej do 

mnie.) 

4. Sprawa niepodległości  w wierszu Antoniego Słonimskiego „Niepodległość”. 

a) Przeczytajcie uważnie tekst i notkę biograficzną o poecie. 

b) Wykonajcie polecenia pod tekstem (1-4) mając na uwadze informacje o czasie jego 

powstania. Polecenie 4. to praca domowa – pamiętajcie o formie planu. 

5. „Przedwiośnie” S. Żeromskiego – o czym to powieść? 

a) Przeczytajcie wiadomości o powieści na str. 12. w podręczniku. 

b) Sporządźcie notatkę na temat utworu w kontekście tematu. 

6. Do następnych tematów niezbędna jest znajomość treści utworu, dlatego przeczytajcie 

wszystkie fragmenty znajdujące się w podręczniku oraz fragment dotyczący obrazu rewolucji 

w Baku, którego nie macie w Waszym podręczniku. Znajdźcie brakujący fragment w 

dostępnych Wam źródłach. W przypadku przedłużenia zamknięcia szkół podam kolejne tematy 

i związane z nimi zadania. Liczę na Waszą obowiązkowość. 


