
Klasa III HOT, TPS 
Zawód: 

- technik hotelarstwa 
- technik pojazdów samochodowych 

Przedmiot: język polski 
 
 
15. 04. 2020 r. (środa, 1 g.) 
Temat: Polsce trzeba na gwałt wielkiej idei! Projekty odrodzonego paostwa. 
 
Zapoznam się z: 
- pojęciami: powieśd polityczna, utopia, pragmatyzm, proletariat, 
- interpretacją dzieła S. Żeromskiego jako powieści politycznej, 
- trzema koncepcjami społeczno-politycznymi ukazanymi w utworze, 
- odczytaniem metaforycznego sensu tytułu powieści w odniesieniu do zaprezentowanej w 
niej problematyki społeczno—politycznej, 
- określeniem funkcji kreacji C. Baryki (jako człowieka z zewnątrz i młodego idealisty) dla 
sposobu przedstawienia rzeczywistości powojennej Polski, 
- głosem w dyskusji nad uniwersalnością utworu jako powieści politycznej. 
 
1. Czy wynalazek techniczny może odmienid życie ludzi i zlikwidowad problemy w paostwie? 
2. Czy program reform w paostwie będzie skutecznym sposobem eliminacji napięd 
społecznych i problemów ekonomicznych? 
3. Czy rewolucja społeczna propagowana przez komunistów będzie optymalnym 
rozwiązaniem konfliktów klasowych? 
 Trzy koncepcje naprawy kraju zawarte w powieści: 
1.Wizja szklanych domów Seweryna Baryki 
2.Powolne reformy Szymona Gajowca 
3.Komunistyczna koncepcja Antoniego Lulka 
 
21. 04. 2020 r. (wtorek, 2 g.) 
Temat: Jeszcze nie widział w swym życiu takiego zjawiska jak ten entuzjazm 
Polaków…Powieśd Żeromskiego w ekranizacji Filipa Bajona. 
 
Zapoznam się z: 
- pojęciami: scenariusz, adaptacja filmowa, sztuka aktorska, zakooczenie otwarte, 
- różnicami między powieścią a jej ekranizacją  
( realia Baku, motyw przyjaźni, wątek młodzieoczej miłości w Baku, postacie Hipolita i Lulka, 
dwie ostatnie sceny powieści i filmu), 
- granicami wolności reżysera w adoptowaniu dzieła literackiego. 
 
 
23. 04.2020 r. (środa, 1 g.) 
Temat: Wszystko tu było na miejscu… Żeromski wobec narodowych mitów. 
 
Zapoznam się z: 



- pojęciami: tradycjonalizm, prowincja, 
- odczytaniem powieści jako rozrachunku z polską mitologią narodową, 
- trybem życia i hierarchią wartości prowincjonalnego ziemiaostwa, 
- porównaniem stosunku Karusi i Cezarego do mitu Kresów w kontekście losów obojga 
bohaterów, 
- środkami stylistycznymi służącymi ośmieszeniu postaw nawłockiej społeczności, 
- porównaniem obrazu tradycji szlacheckiej w Przedwiośniu i Panu Tadeuszu. 
 

1.Etymologia (pochodzenie) nazwy „nawłod”.  
Żeromski lubił posługiwad się nazwami roślin jako nośnikami sensów ukrytych.  
Nawłod -  rośnie na polanach, w zaroślach i widnych lasach, na miedzach, suchych łąkach i 
wrzosowiskach. Roślina trująca, szkodliwa dla bydła domowego. Roślina pożyteczna dla 
pszczół, miododajna, do celów leczniczych  używana z zachowaniem odpowiednich proporcji. 
 
2. Dlaczego Żeromski wybrał tę roślinę jako metaforę polskiego ziemiaostwa? 
3. W jaki sposób ukazał w powieści polski dwór lat 30. XX w.? 
 
4. Jak przedstawił Nawłod w powieści i swój stosunek do mitu dworu ziemiaoskiego. 
 
5. Jakie występują nawiązania do Pana Tadeusza i jaka jest ich funkcja: czy służą 
pozytywnemu wartościowaniu dworu, czy krytyce stylu życia jego mieszkaoców? 


