
 

Moi drodzy,  

Ze względu na zaistniałą sytuację proszę o dojrzałą współpracę, bo tylko w ten sposób możemy 

kontynuować waszą edukację. Możecie, też skorzystać z pakietu lekcji przygotowanych  

przez Ministerstwo, http://www.gov.pl/zdalnelekcje 

 

KLASA III TECHNIKUM 

 

Do  wykonania do 23.03.20 r.  

b. Opracować w zeszycie przedmiotowym, zrobić zdjęcie  lub skan i przesłać na adres: 

agnieszka.strzelewska@onet.pl następujące zadania. 

 

1. Temat :Wszyscy ludzie będą braćmi... Hymn zjednoczonej Europy  

Gdzie szukać: podręcznik 

F. Schiller Do Radości(podręcznik, s. 34–35); J.-B. Carpeaux 

Taniec(podręcznik, s. 35);L. van Beethoven Oda do Radości, (znaleziona np. w 

internecie). Polecenie – Opracować notatkę i zawrzeć w niej następujące 

elementy:  

✓ przedstawić ogólną tematykę wiersza; omówić nastrój wiersza; wskazać 

w utworze cechy ody; wyodrębnić cechy oświeceniowe i romantyczne; 

przedstawić przestrzeń wertykalną ( co to jest przestrzeń wertykalna); 

określić wybór gatunku przez poetę; znaleźć odwołania mitologiczne  

i określić ich funkcję. 

 

2.  Temat : Jednością silni, rozumni szałem... Pierwiastki klasyczne  

i romantyczne w Odzie do młodość 

 

wykład w podręczniku, s. 28–29; A. Mickiewicz Oda do młodości (podręcznik, 

 s. 29–31); A. Canova Hebe (podręcznik, s. 31). Polecenie -  Opracować  

notatkę i zawrzeć w niej następujące elementy:  

✓ podać genezę Ody do młodości; scharakteryzować przestrzeń ukazaną  

w wierszu; określić świat wartości poety; wskazać paralelizmy składniowe  

i określić ich funkcję ( sprawdzić w słowniku co to są paraleizmy 

składniowe); zinterpretować znaczenie oksymoronu i hiperboli; określić 

znaczenie apeli do czytelnika; przedstawić elementy estetyki oraz ideologii 

oświeceniowej i romantycznej; 
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✓ wyjaśnić sens nawiązania do mitologii i do Biblii; wyjaśnić sens nawiązań 

i ich związek z tematem młodości; przedstawić różnice między „młodymi” 

 a „starymi”, odnieść wartości z Ody do współczesnego pokolenia. 

 

 

 Ważne ! 

Tematy zapisujemy  w zeszycie przedmiotowy, 

 po  ostatnim, który był  zanotowany podczas lekcji 

prowadzonych w szkole. 

 

c. Do wykonania do dnia: 26.03.20 r.  

 
Groźna potęga, okiełznany żywioł, przyjazna siła... – czym dla człowieka 

może być przyroda? Rozważ temat, odwołując się do podanego fragmentu 

Pana Tadeusza, całego utworu oraz wybranych tekstów kultury. Twoja 

praca powinna liczyć co najmniej 250 słów 

 

Adam Mickiewicz, Pan Tadeusz (fragment) 

Rówienniki litewskich wielkich kniaziów, drzewaBiałowieży, Świtezi, Ponar, 

Kuszelewa!Których cień spadał niegdyś na koronne głowyGroźnego 

Witenesa, wielkiego Mindowy, [...]Knieje! do was ostatni przyjeżdżał na 

łowyOstatni król, co nosił kołpak Witoldowy,Ostatni z Jagiellonów wojownik 

szczęśliwy,I ostatni na Litwie monarcha myśliwy.Drzewa moje ojczyste! jeśli 

Niebo zdarzy,Bym wrócił was oglądać, przyjaciele starzy,Czyli was znajdę 

jeszcze? czy dotąd żyjecie?Wy, koło których niegdyś pełzałem jak dziecię;Czy 

żyje wielki Baublis, w którego ogromieWiekami wydrążonym, jakby w 

dobrym domie,Dwunastu ludzi mogło wieczerzać za stołem?Czy kwitnie gaj 

Mendoga pod farnym kościołem?I tam na Ukrainie czy się dotąd wznosiPrzed 

Hołowińskch domem, nad brzegami Rosi,Lipa tak rozrośniona, że pod jej 

cieniamiSto młodzieńców, sto panien szło w taniec parami?Pomniki nasze! 

ileż co rok was pożeraKupiecka lub rządowa, moskiewska siekiera!Nie 

zostawia przytułku ni leśnym śpiewakom,Ni wieszczom, którym cień wasz tak 

miły jak ptakom.Wszak lipa czarnoleska, na głos Jana czuła,Tyle rymów 

natchnęła! Wszak ów dąb gadułaKozackiemu wieszczowi tyle cudów 



śpiewa!Ja ileż wam winienem, o domowe drzewa!Błahy strzelec, uchodząc 

szyderstw towarzyszyZa chybioną źwierzynę, ileż w waszej ciszyUpolowałem 

dumań, gdy w dzikim ostępie,Zapomniawszy o łowach, usiadłem na kępie,A 

koło mnie srebrzył się tu mech siwobrody,Zlany granatem czarnej, 

zgniecionej jagody,A tam się czerwieniły wrzosiste pagórki,Strojne w 

brusznice jakby w koralów paciórki.Wokoło była ciemność; gałęzie u góry 

Wisiały jak zielone, gęste, niskie chmury;Wicher kędyś nad sklepem szalał 

nieruchomym,Jękiem, szumami, wyciem, łoskotami, gromem:Dziwny, 

odurzający hałas! Mnie się zdało,Że tam nad głową morze wiszące szalało 

 

d. Proszę czytać Dziady A.Mickiewicza, cz. III oraz przypomnieć sobie część IV 

oraz Konrada Wallenroda, tak jak się umawialiśmy. Kolejna  praca i tematy 

będą związane z tą lekturą. 
e.  W dalszej przyszłości proszę, także czytać już Lalkę B.Prusa 

f. Na początku przyszłego tygodnia, najpóźniej we wtorek 24.03.20 r. 

podeślę własne  nagrania lekcji,  w których podam już opracowane tematy. 

Stąd też, nie będzie musieli sami opracowywać tematów, tylko zrobić 

notatki w zeszycie. 

g. Jeśli są osoby, które pozostawiły zeszyty w szkole, proszę założyć nowe. 

Proszę  nie wykonywać zdań  na  kartce!!! 

h. W wolnej chwili , proszę obejrzeć film Macfarland z 2015 r. Jeśli ktoś 

będzie miał jakieś przemyślenia związane z tym filmem, proszę  

o wiadomości na maila. 

 

 

 

 
Z pytaniami proszę zwracać się  pocztą elektroniczną, 

Pozdrawiam  serdecznie 

 

Agnieszka Strzelewska 

 


