
J. POLSKI 18 – 25.03.2020 

TEMATY DO ZREALIZOWANIA W DNIACH 18 - 25.03.2020 

Proszę zapoznać się z biografią Juliusza Słowackiego oraz utworami: Hymn, Grób 
Agamemnona i opracować następujące zagadnienia: 

1. Napisać notatkę biograficzną o J. Słowackim. 
2. Słowacki, Hymn (podręcznik, str. 165)  

o a) przedstawić genezę utworu, 
o b) podać cechy gatunkowe hymnu, 
o c) wyjaśnić pojęcia: liryka wyznania, modlitwa poetycka, 
o d) opisać pejzaż przedstawiony w wierszu, różne postaci smutku, 
o e) scharakteryzować podmiot liryczny (czy można go uznać za 

pielgrzyma?) 
3. Słowacki, Grób Agamemnona (podręcznik, str. 170)  

o przedstawić genezę utworu, 
o scharakteryzować podmiot liryczny (kim jest, gdzie się znajduje, co 

robi), 
o zwrócić uwagę na tematy poruszane w utworze: 

- mitologia i historia Grecji, 

- problem poezji i poety, 

- historia i losy Polski porównane z dziejami Grecji, 

- ocena Polski rzeczywistej i ideał Polski przyszłej, jaką pragnąłby widzieć poeta 

• d) wyjaśnić pojęcia: patos, kostium antyczny 

Proszę zapoznać się z biografią C. K. Norwida, utworami Bema pamięci żałobny 
rapsod, Fortepian Szopena iopracować następujące zagadnienia: 

1. Napisać notatkę biograficzną o C. K. Norwidzie 

2. K. Norwid, Bema pamięci żałobny rapsod (podręcznik, str. 211)  
o przedstaw genezę utworu, 
o wyjaśnij pojęcie: rapsod 

o scharakteryzuj bohatera wiersza, 
o zwróć uwagę na dwie warstwy utworu (I warstwa to opis pogrzebu z 

całą serią znaczeń, symboli; II warstwa to wymowa utworu, jego 
przesłanie) 

o sformułuj ogólną refleksję na temat roli wybitnych jednostek w dziejach 
świata. 

3. K. Norwid, Fortepian Szopena(podręcznik, str.214)  
o przedstaw genezę utworu 

o wykonaj polecenia ze str. 217 

Proszę powtórzyćmateriał dotyczący romantyzmu. 



1. Charakterystyka wstępna:  
o granice czasowe 

o pojęcia związane z epoką ( irracjonalizm, fantastyka, ludowość, 
historycyzm, orientalizm, mistycyzm, mesjanizm…) 

2. Mickiewicz  

o Ballady i romanse ( Romantyczność, Rybka, Świteź, Świtezianka, 
To lubię) 

o Konrad Wallenrod 

- makiawelizm, 

- kostium historyczny, maska historyczna 

Pan Tadeusz 

-geneza utworu 

- rola historii w utworze 

- realizm życia obyczajowego szlachty 

- dzieje Jacka Soplicy 

- cechy epopei narodowej  

• Dziady cz. II  
• Dziady cz. III 

- tło historyczne 

- męczeństwo narodu polskiego 

- wymowa i znaczenie Wielkiej Improwizacji 

- ocena społeczeństwa polskiego 

- mesjanizm narodowy w Widzeniu ks. Piotra 

- cechy bohatera romantycznego na przykładzie Konrada 

• Dziady cz. IV 

 


