
 

Język polski 
Kl. II a 
 
26. 03. 2020 r. (2 godz.) 
 
Temat: Wędrówka przez sprzeczności i paradoksy literatury romantyzmu. 
             - dokonam podsumowania wiadomości z epoki romantyzmu. 
 
 Materiały do lekcji: (podręcznik, str.238 )                                          
                              
Temat: Pozytywizm, czyli literatura na miarę „wieku pary i elektryczności. 
 
Zapoznam się z cechami pozytywizmu :  (czas trwania epoki, nazwa, program pozytywistów, 
pojęcia związane z epoką, kierunki …) 
 Materiały do lekcji: (podręcznik, str.242) 
https://eszkola.pl/jezyk-polski/pozytywizm-realizm--1292.html 
https://eszkola.pl/jezyk-polski/pozytywizm-w-europie-1360.html  
 https://eszkola.pl/jezyk-polski/pozytywizm-w-polsce-1366.html  
 
27. 03. 2020 r.  
 
Temat: Pozytywizm, czyli literatura na miarę „wieku pary i elektryczności. 
 
Zapoznam się z cechami pozytywizmu :  (czas trwania epoki, nazwa, program pozytywistów, 
pojęcia związane z epoką, kierunki …) 
 Materiały do lekcji: (podręcznik, str.242) 
https://eszkola.pl/jezyk-polski/pozytywizm-realizm--1292.html 
https://eszkola.pl/jezyk-polski/pozytywizm-w-europie-1360.html  
 https://eszkola.pl/jezyk-polski/pozytywizm-w-polsce-1366.html 
 
02. 04. 2020 r. (2 godz.) 
 
Temat: Duch fizyki społecznej… Filozofia pozytywizmu. 
Zapoznam się z:  
poglądami Comte’a na temat filozofii pozytywnej oraz wykonam polecenia do tekstu,        
 str. 255 
Materiały do lekcji: (podręcznik, str.252)   
https://eszkola.pl/jezyk-polski/swiatopoglad-i-filozofia-pozytywizmu-1293.html  
 
Temat: Prawdziwa mądrość niechaj was pogodzi… Wiersz programowy A. Asnyka. 
Zapoznam się z: 
- informacjami na temat Adama Asnyka (notatka), 
- pojęciami: wiersz programowy, liryka apelu, 
- utworem A. Asnyka Do młodych w kontekście cech manifestu literackiego, (porównanie do 
innych manifestów np. Romantyczności A. Mickiewicza) 
- utworem Do młodych w kontekście światopoglądu epoki,                           
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Materiały do lekcji: (podręcznik, str.258) 
 
03. 04. 2020 r.  
 
Temat: Tu jest moje i twoje miejsce… Epopeja Orzeszkowej na dużym ekranie. 
Zapoznam się z: 
- filmem Nad Niemnem w reż. Zbigniewa Kuźmińskiego, 1986 
- drzewem genealogicznym rodzin Korczyńskich i Bohatyrowiczów, czyli kto jest kim w 
powieści i w filmie, 
- pozycją społeczną bohaterów, ich losami, 
- poleceniami po obejrzeniu filmu (podręcznik, str. 268) 
Materiały do lekcji: (podręcznik, str. 266) 
 https://www.cda.pl/video/3165395c7  
https://www.cda.pl/video/3165386d4  
 
09. 04. 2020 r.  
 
Temat: Tu jest moje i twoje miejsce… Epopeja Orzeszkowej na dużym ekranie (cd.) 
 
Temat: Idź na mogiłę ojca… Dyskusja o patriotyzmie w Nad Niemnem. 

Zapoznam się z: 
- istotą pokoleniowych konfliktów światopoglądowych; 
- postawą przedstawicieli rodu Korczyńskich wobec ojczyzny; 
- czynnikami umożliwiającymi porozumienie Witolda z ojcem oraz uniemożliwiającymi 
porozumienie Zygmunta z matką; 
- sposobem rozumienia idealizmu przez bohaterów powieści; 
- poleceniami do tekstu, str. 273 
Materiały do lekcji: (podręcznik, 269) 
https://www.cda.pl/video/3165395c7  
https://www.cda.pl/video/3165386d4 
 
10. 04. 2020 r. 
 
Temat: W korczyńskim dworze… Obraz dworu u Orzeszkowej i Mickiewicza. 
Poznam:  
- podobieństwa i różnice w wyglądzie, wyposażeniu i otoczeniu dworów opisanych przez 
Mickiewicza i Orzeszkową; 
- objaśnienie, na czym polega połączenie elementów cywilizacji i natury w dworze 
szlacheckim; 
- dwór szlachecki ukazany w dziełach Mickiewicza i Orzeszkowej jako przestrzeń służącą 
zaspokojeniu różnorodnych ludzkich potrzeb; 
- uzasadnienie celowości zastosowanych przez Orzeszkową nawiązań do Pana Tadeusza; 
- podobieństwa i różnice dotyczące języka i stylu opisu w utworach Mickiewicza i 
Orzeszkowej. 
Materiały do lekcji: (podręcznik, 274) 
https://www.cda.pl/video/3165395c7  
https://www.cda.pl/video/3165386d4 
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