
Język polski 

Kl. III a 

25. 03. 2020 r. 
 

Temat: Dwudziestolecie międzywojenne – kryzys i schyłek nowoczesności.  
 Zapoznam się z cechami dwudziestolecia międzywojennego (granice czasowe, sytuacja 
polityczna Europy po I wojnie światowej,  filozofia, pojęcia, zmiany w sferze sztuki…) 
Materiały do lekcji: (podręcznik, str.242) 
https://eszkola.pl/jezyk-polski/xx-lecie-miedzywojenne-2043.html 
 
31. 03. 2020 r. (2  godz.) 
 
Temat: Dwudziestolecie międzywojenne – kryzys i schyłek nowoczesności. (cd.) 
 Zapoznam się z cechami dwudziestolecia międzywojennego (granice czasowe, sytuacja 
polityczna Europy po I wojnie światowej,  filozofia, pojęcia, zmiany w sferze sztuki…) 
Materiały do lekcji: (podręcznik, str.242) 
https://eszkola.pl/jezyk-polski/xx-lecie-miedzywojenne-2043.html 
  
Temat: Zmierzch Zachodu. Historiozofia kryzysu nowoczesności. 
Zapoznam się z zachodnią myślą historiozoficzną  międzywojnia, 
przypomnę znaczenie pojęcia historiozofia.  
Materiały do lekcji: (podręcznik, str. 226, wykład) 
 
Przeczytać Przedwiośnie S. Żeromskiego i obejrzeć film, reż. M. Bajon 
https://www.cda.pl/video/398063213  
 
01.04. 2020 r.  

 
Temat: Kto odczaruje nas? Fascynacja miasteczkiem w twórczości Chagalla i Tuwima. 
Zapoznam się z: 
- sylwetką twórczą M. Chagalla i J. Tuwima, 
- utworem  J. Tuwima, Przy okrągłym stole i obrazem M. Chagalla, Ja i miasteczko, 
- obrazem prowincji u obu twórców: 

Miasteczko Chagalla to miejsce.... 
Tomaszów Tuwima to miejsce... 

- podobieństwami i różnicami obu tekstów ((na przykład uwzględnienie dwóch perspektyw 
czasowych, portret kobiety i mężczyzny, liryzm i nastrojowość) i różnice (harmonia, pełnia, 
magia, dobre emocje u Chagalla; ból, smutek, niemoc odczarowania przeszłości u Tuwima). 
- pojęciami: fantastyka w malarstwie, liryzm malarski, prowincja, 
Materiały do lekcji: (podręcznik, str. 230) 
 
07. 04. 2020 r.  (2 godz.) 
 
Temat: (2 godz.) Najistotniejszy, najzdrowszy, najtęższy obraz przedwiośnia… Inicjacje 
Cezarego Baryki. 
Poznam: 

https://eszkola.pl/jezyk-polski/xx-lecie-miedzywojenne-2043.html
https://eszkola.pl/jezyk-polski/xx-lecie-miedzywojenne-2043.html
https://www.cda.pl/video/398063213


- genezę Przedwiośnia, 
- powieść inicjacyjną jako gatunek, 
- cechy dzieciństwa Cezarego Baryki ( dom rodzinny bohatera, model wychowania, rola matki 
i ojca), 
- wpływ rewolucji na dojrzewanie młodego Baryki, 
- wpływ miłosnej inicjacji na Cezarego, 
- zachowanie Cezarego wobec kobiet (Karoliny, Wandy, Laury) 
Materiały do lekcji: (podręcznik, str.236), S. Żeromski, Przedwiośnie  
https://www.cda.pl/video/398063213 
 
08. 04. 2020 r.  
 
Temat: Krew płynęła jak rzeka wieloramienna… Rewolucja i jej skutki. 
Zapoznam się z: 
- uniwersalnymi mechanizmami rewolucji przedstawionymi w powieści S. Żeromskiego; 
- poglądami dotyczącymi rewolucji oraz postawami wobec przewrotu wszystkich członków 
rodziny Baryków; 
- kontekstem historycznym (I wojna światowa, rewolucja październikowa, konflikt 
ormiańsko-tatarski) utworu; 
- obrazem rewolucji na podstawie akapitów 1.-3. w podręczniku i dokonam jej oceny  
Przykładowe pytania pomocnicze: 
• Co się zdarzyło w Baku? 
• Jakie były przyczyny tego zdarzenia? 
• Jaka motywacja przyświecała rewolucjonistom? 
• Czy motywy były wspólne dla wszystkich inicjatorów wypadków? 
• Jaki problem pojawia się w związku z tym zdarzeniem? 
• Jakie konflikty ujawniły się w czasie rewolucji? 
• Jakie były konsekwencje przewrotu dla funkcjonowania państwa? 
• Jakie były konsekwencje przewrotu dla relacji międzyludzkich w społeczeństwie? 
• Jakie oceny przewrotu formułowały osoby doświadczające jego skutków? 
• Jakie przemiany poglądów stały się udziałem osób? 
• Jakie czynniki zainicjowały tę ewolucję? 
 
Materiały do lekcji: (podręcznik, str.242), S. Żeromski, Przedwiośnie 
https://www.cda.pl/video/398063213 

https://www.cda.pl/video/398063213
https://www.cda.pl/video/398063213

