
ODPOWIEDZI DO ZADAŃ WYKONYWANYCH SAMODZIELNIE             

W DNIACH 20. 04 – 24. 04. 2020 r. 

KLASA VII 
 

 

21. 04. 2020 r. 

 

Temat: Dylemat zakochanego. Adam Mickiewicz „Niepewność” 

 

 Polecenie 1./172  

Podmiot liryczny zastanawia się nad charakterem uczuć do adresatki wiersza – nie może 

jednoznacznie stwierdzić, czy łączy ich przyjaźń, czy raczej to, co czuje, jest już miłością. 

 Zadanie 2. 

Sytuacja duchowa bohatera wiersza: tęsknota, potrzeba zwierzenia się, niemożność 

przywołania z pamięci obrazu drugiej osoby, gotowość do poświęceń dla drugiej osoby, 

błogi spokój w towarzystwie drugiej osoby, odruch pisania wiersza dla kogoś.  

 Zadanie 3. – B  

 Zadanie 4. – B.  

 Zadanie 6. 

Samodzielne sformułowanie stanowiska w sprawie oceny uczuć podmiotu lirycznego. 
 

22. 04. 2020 r. 

 

Temat: „Kto miłości nie zna, ten żyje szczęśliwy, czyli epilog romantycznego uczucia                 

w wierszu Adama Mickiewicza „Do M***” (dwie jednostki lekcyjne) 

 

 Ćwiczenia językowe.  Rzeczownik „miłość”: 

- określenia: np. wielka, głęboka, prawdziwa, wieczna, idealna, platoniczna, czysta, 

płomienna, nieszczęśliwa, tragiczna, szalona, ślepa;  

- synonimy: uczucie, afekt, uwielbienie, przywiązanie, sympatia, flirt;  

- związki frazeologiczne: np. umierać, usychać, cierpieć z miłości, wzbudzi w kimś 

miłość, miłość od pierwszego wejrzenia, miłość do grobowej deski,   

 

 Podmiot liryczny to nieszczęśliwie zakochany mężczyzna, który bezpośrednio wyznaje 

swoje uczucia, może to być poeta (liryka bezpośrednia), adresatka wiersza to tytułowa 

M., może to być młodzieńcza miłość Mickiewicza – Maryla Wereszczakówna.  

 Zadanie 4. 

W wierszu jest mowa o dwóch osobach: mężczyźnie (podmiot liryczny) i kobiecie 

(adresatka wiersza). Przebywają osobno – ona pozostała w przestrzeni, w której 

rozegrała się ich historia miłosna, on te przestrzeń opuścił, musiał wyjechać. Choć ich 

relacja została zerwana z powodu rozstania, mężczyzna podkreśla, że nic nie będzie w 

stanie zniszczyć ich związku duchowego. (cytat pierwszej zwrotki).  



 Zadanie5. 

W opowiadaniu prezentowanej w tekście historii należy zwrócić uwagę na wspólne 

przeżycia, np. śpiewanie przez dziewczynę piosenek ukochanemu, wspólna gra w 

szachy, rozmowa przy kominku w czasie balu.  

 

 Zadanie 7. 

W wierszu dominują refleksje i przeżycia osoby mówiącej. 

 

relacje (wspomnienie przeszłości) uczucia, rozmyślania, przeżycia 

śpiewanie piosenki ukochanemu  
(4. zwrotka) 

zaduma, przypomnienie (2., 3. zwrotka) 

ostatnia wspólnie rozegrana partia 
szachów (5. zwrotka) 

wspominanie, sięganie myślami                    
w przeszłość ( 4., 5., 6., 7. zwrotka) 

wspólne spędzanie czasu przy kominku 
(6. zwrotka) 

żal za uczuciem, które nie mogło trwać  
(8. zwrotka) 

historia miłosna zakończona rozstaniem 
(7. zwrotka) 

rozpamiętywanie przeszłości 

 Postać ukochanego przywoływana 
romantyczna scenerią (noc, burza z 
błyskawicą, szelest gruszy, jęk puszczyka) 
(9. zwrotka) 

 

 9. 

Nastrój osoby mówiącej: smutek, żal, tęsknota, zakochanie.  

 Zadanie 10. 

Bohater wyraża przeświadczenie, że on i jego ukochana nigdy o sobie nie zapomną. 

Zapowiada, że zawsze przy niej będzie, choćby duchem. Ubolewa, że ich historia nie 

zakończyła się szczęśliwie.  

 Zadanie 11.  

Na melodyjność wiersza wpływa; 

- stała długość wersów (jedenastozgłoskowiec ze średniówką/ pauza po piątej sylabie – 

5 + 6) 

- rymy żeńskie, przeplatane, dokładne; 

Powtórzenia (anafory); 

- regularny podział na strofy. 

 

Wiersz Mickiewicza jest apoteozą (pochwałą) pamięci, od której człowiek nie jest w 

stanie się uwolnić mimo oddalenia i upływu czasu. Zapisz cytat potwierdzający ten 

wniosek. 

 

 

 

 

 



22. 04. 2020 r. 

 

Temat: Odkrywanie tajemnic obrazu Caspara Davida Friedricha „Kobieta w oknie”. 

 

 Skojarzenia z oknem, np. otwarta granica między dwiema przestrzeniami, źródło 

światła, granica dwóch światów, łącznik ze światem zewnętrznym, okno na świat. 

 Sytuacja przedstawiona na obrazie: 

1. Pokój: 

- przestrzeń pokoju ukazana jest w ciemnych, ponurych barwach (smutne miejsce 

sprzyjające melancholii kobiety, pustka pomieszczenia może symbolizować jej 

samotność);  

- mimo że okno jest otwarte, światło dzienne słabo rozświetla pomieszczenie 

(istnieje wyraźna granica między światem zewnętrznym – radosnym i pociągającym, 

a wewnętrznym – ponurym i odpychającym); 

- jednak to w tej przestrzenia znajduje się bohaterka; przedstawione miejsce 

sprawia mimo wszystko wrażenie bezpiecznego i spokojnego 

 

2. Okno: 

- otwarcie okna daje możliwość obserwowania tego, co dzieje się poza domem; 

- przestrzeń za oknem utrzymana jest w jasnych, pastelowych barwach (symbolika 

radości, szczęścia, swobody); 

- widoczny za oknem maszt okrętu może symbolizować przygodę, podróż, 

poznawanie nowego, aktywne życie; 

- linie tworzące krzyż na szybie to nie tylko wewnętrzne okiennice, lecz także znak 

Boga sprawującego opiekę nad bohaterką obrazu i całym światem. 

 

3. Postać kobiety: 

- bohaterka zwrócona jest twarzą do okna, a tyłem do oglądającego obraz; 

- jest zaciekawiona światem, a może za kimś lub za czymś tęskni; 

- to samotniczka kontemplująca nature; 

- mimo że kolorystyka sukni kobiety zbliżona jest do tonacji wnętrza, to bohaterka 

wyróżnia się na tle geometrycznie ukazanej przestrzeni (wyraźnie widoczne są fałdy 

sukni). 

 

 Zwróćcie uwagę na niejednoznaczna i pełną paradoksów symbolikę dwóch przestrzeni. 

 Przestrzeń za oknem to jasność, ciekawość, przygoda, tajemniczość, ryzyko, 

swoboda, wolność. 

 Przestrzeń pokoju to ciemność, nuda, zwyczajność, pewność, bezpieczeństwo, 

ograniczenie. 

 

 

 

 



23. – 24. 04. 2020 r. 

 

Temat: Rodzina wyrazów. Rdzeń. Wyrazy pokrewne. 

 

 Zadanie 1./122 

pływać, pływak, pływalnia, spływ, pływalność 

 Zadanie 2. 

A. mróz-, mroź-, mroz-, mroż- (oboczności – ó:o, z:ź, z:ż) 

B. świeć-, świat-, świet-, świec- (oboczności – e:a, ć:t; ć:c) 

 zadanie 3. 

 

wyrazy pokrewne wyrazy bliskoznaczne 

dobrze, dobro, dobry, dobroć, 
przedobrzyć, dobrotliwy,  
dobroduszny, dobrowolny 

dobrze, poprawnie, nienagannie, 
znakomicie, doskonale, prawidłowo,  

 

 zadanie 4. 

A. plecy – plecak – plecaczek 

B. równy – równo – równiutko 

C. chronić – schronić – schronisko 

D. stół – stolik – stoliczek 

E. bramka – bramkarz- bramkarski 

F. chować – przechować - przechowalnia 

 

 


