
 
 

Klasa I d 
Zawód:  - kierowca mechanik 

- mechanik pojazdów samochodowych 
Przedmiot: język polski 

 
13.05. 2020 r. (środa) 
 
Temat: W świecie romantyków. 
 
Zapoznam się z: 
- charakterystyką epoki: ramy czasowe romantyzmu,  geneza nazwy, 
główne prądy filozoficzne epoki, motywy i pojęcia. 
 
Proszę zapisad w zeszytach: 

1. Granice czasowe epoki: 
Polska: 
     od 1822 - A. Mickiewicz wydaje „Ballady i romanse” 
     do 1864 – upadek powstania styczniowego 

2. Nazwa romantyzm pojawiła się w I połowie XIX w. i utworzona została od 
przymiotnika romantyczny, oznaczającego coś niepodobnego do rzeczywistości, 
niezwykle pięknego, oddziaływującego na uczucie, wyobraźnię, coś fantastycznego. 

3. Cechy charakterystyczne romantyzmu:  
- stawianie uczucia ponad rozum 
- wiara w możliwośd kontaktu ze światem pozazmysłowym, 
- wprowadzenie do literatury wątków baśniowych, fantastycznych, 

             - tajemniczośd 
             - wprowadzenie wątków i motywów historycznych, szczególnie średniowiecznych 
             - zainteresowanie się tematyką wschodu, tzw. orientalizm, 
             - dążenie do indywidualizmu 

4. Proszę wyjaśnid pojęcia: irracjonalizm, ludowośd, fantastyka. 
5. Wypisad najważniejszych przedstawicieli polskiego romantyzmu. 

Materiały do lekcji: 
Podręcznik, str. 155 -159 
 
15.05.2020 r. (piątek) 
 
Temat: „Czucie i wiara” vs. „mędrca szkiełko i oko” – A. Mickiewicz, Romantyczność. 
 
Poznam:  
- cechy gatunkowe ballady, 
- cechy postawy romantycznej i klasycznej, 
- definicję pojęcia „utwór programowy”, 
- funkcję motta 



 
Proszę wpisad do zeszytu: 

1. Ballada – gatunek synkretyczny, łączący w sobie cechy liryki (nastrojowośd, 
emocjonalnośd), epiki (fabuła, narrator) i dramatu (dialogi, akcja), którego tematem są 
niezwykłe wydarzenia 

            Cechy ballad romantycznych:  

 ludowośd (obecnośd ludu – mieszkaoców wsi, symbolika ludowa), 
 liczne dialogi w balladach poświęconych zmarłym 
 obecnośd postaci fantastycznych (nimf, rusałek, duchów), 
 przysłowia ludowe, złote myśli,  
 przyroda jako żywy bohater, 
 język stylizowany na język ludowy (elementy mowy potocznej i gwary). 

2. Analiza utworu 
Podział tekstu na dwie części: 
– częśd I – wizja obłąkanej Karusi, spotkanie z nieżyjącym Jasiem; 
– częśd II – reakcja obserwatorów na oglądaną scenę.  
Różne postawy obserwatorów wobec oglądanej sceny: 
– postawa gawiedzi i narratora – wiara w prawdziwośd wizji dziewczyny; 
– postawa starca – zaprzeczenie istnienia świata ponadzmysłowego 

3.  Interpretacja tekstu 
Proszę odszukad w tekście słowa –klucze, charakteryzujące te dwie postawy:  
– czucie i wiara – postawa romantyka – poznawanie świata przez uczucia i wiarę w 
istnienie zjawisk niedających się racjonalnie wytłumaczyd; 
– szkiełko i oko – postawa klasyka – poznawanie świata w sposób empiryczny i 
racjonalistyczny. 

4. Wyjaśnienie  pojęcia „utwór programowy” – wskazanie, że narrator opowiada się za 
takim sposobem postrzegania świata jak lud, staje po stronie ludu, zatem przyjmuje 
punkt widzenia ludu, co jest zapowiedzią zmiany tematyki utworów i ich wymowy. 

 
Materiały do lekcji: 
Podręcznik, str. 155 -159 
https://epodreczniki.pl/b/miej-serce-i-patrzaj-w-serce-romantycznosc-adama-mickiewicza-jako-

manifest-romantyzmu/P147pm1fx  

https://pl.wikipedia.org/wiki/Synkretyzm
https://pl.wikipedia.org/wiki/Liryka
https://pl.wikipedia.org/wiki/Epika
https://pl.wikipedia.org/wiki/Dramat
https://pl.wikipedia.org/wiki/Nimfy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rusa%C5%82ka
https://pl.wikipedia.org/wiki/Duch_(spirytyzm)
https://epodreczniki.pl/b/miej-serce-i-patrzaj-w-serce-romantycznosc-adama-mickiewicza-jako-manifest-romantyzmu/P147pm1fx
https://epodreczniki.pl/b/miej-serce-i-patrzaj-w-serce-romantycznosc-adama-mickiewicza-jako-manifest-romantyzmu/P147pm1fx

