
język polski  kl. VII 

 

Temat 1: Słynne Polki- Emilia Plater. 

 

1. Przeczytaj uważnie wiersz Adama Mickiewicza (kliknij w link poniżej)  

https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/smierc-pulkownika.html  

 

2. Uporządkuj ilustracje  (podręcznik GWO  str. 324) zgodnie z przebiegiem zdarzeń w utworze 

 i opowiedz jego treść. ) 

 

3. Znajdź w wierszu fragmenty: 

 

 przedstawiające postać Emilii Plater, 

 mówiące  o stosunku ludzi do niej oraz o ich uczuciach, 

 wskaż treści, które mogą nawiązywać do wzoru średniowiecznego rycerza 

 

4. Dlaczego- twoim zdaniem- dopiero w ostatniej strofie autor ujawnił, że Pułkownikiem była 

kobieta. Jaki efekt dzięki temu osiągnął? 

 

5. Czy znasz sławne Polki? Wybierz kilka postaci sławnych kobiet z Polski i napisz  ich krótkie 

notki biograficzne. 

 

 

 

Mała powtórka wiadomości o lekturze  

„Śmierć Pułkownika” A. Mickiewicz. Omówienie lektury 

https://www.youtube.com/watch?v=jbzZfIOp7sk 

 

 

 

 

 

 

https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/smierc-pulkownika.html
https://www.youtube.com/watch?v=jbzZfIOp7sk


Temat 2. Sugestia i aluzja- komunikacja nie wprost. 

 

1. Przeczytaj poniższe dialogi i powiedz, co tak naprawdę chciał przekazać jeden z rozmówców, 

nie formułując swojej wypowiedzi dosłownie. 

 

- Cieszę się, że jedziemy na wycieczkę. 

- Nie uważasz, że należałoby się jeszcze nad tym zastanowić? 

 

 

- Dlaczego nie chcesz z nią pracować? 

- Nie mogę. Ona zawsze rzuca mi kłody pod nogi.  

 

- Zostawiłam tu w zeszłym tygodniu czekoladki. Nie wie, gdzie są? 

-Niestety, jestem przekonany, że nie ma ich już wśród nas. 

 

 

-Jutro idziemy z Magdą na koncert. 

O, jak fajnie! A ja nigdy jeszcze nie byłem na koncercie. 

 

 

Ważna wiadomość !!! 

 

W wielu sytuacjach nie przekazujemy wprost swoich sądów, próśb, uczuć i komentarzy itp., 

ale używamy między innymi związków frazeologicznych, metafor czy eufemizmów. 

Odczytanie takiego przekazu jest najczęściej możliwe dzięki domyślności rozmówcy i temu, 

co go łączy z nadawcą- kultura, wiedza, zwyczaje itp.  

 

Sugestia- dawanie czegoś do zrozumienia, podsuwanie komuś jakiś myśli bez 

wypowiadania ich wprost. 

 

Aluzja- niezupełnie jawne nawiązanie do czegoś, odwołujące się do wspólnych skojarzeń  

z odbiorcą.  

 

2. Wyjaśnij sugestię i/lub aluzję w wypowiedziach bohaterów. 

 

- Miałem kiedyś wuja, który bawił się włóczką. I jest teraz wzorkiem na swetrze z angory. 

-Mówisz to tylko, żeby zepsuć mi zabawę, prawda? 

- Chcesz jednak ryzykować? 

 

 

-To mi się nie mieści w głowie. Wszystko mam źle. To potwierdza słuszność mojej teorii. 

Jestem kimś, to gra w chińczyka w świecie szachów. 



3. Objaśnij, na czym polega mówienie nie wprost w utworach Jana Sztaudyngera. 

 

Samolubstwo    Lepszy    Skromny 

 

Szczęście mnie mija,   Lepszy przykład  Opierał czubek swego  nosa 

Bo wciąż: „mnie”, „mi”, „ja”.  Niźli wykład!               O niebiosa. 

 

Nic ludzkiego    Charakterystyka 

Kto tylko pełza    W  tej głowie……… 

Lub kto tylko lata,                                        Pustkowie. 

Nie pozna całej 

Prawdy świata. 

 

4. Wybierz dwie spośród podanych sytuacji i przygotuj dialogi, w których zastosujecie sugestię 

lub aluzję. 

 

 Ktoś powinien komuś za coś podziękować. 

 Macie ochotę/ nie macie ochoty się z kimś spotykać. 

 Ktoś was zainteresował, zaintrygował. 

 Ktoś coś źle wykonał. 

 Ktoś powinien się czymś bardziej zainteresować.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Temat 3. – Temat 4.  „Inwokacja” do „Pana Tadeusza” jako wyraz tęsknoty za ojczyzną. 

 

Ważna wiadomość !!! 

Inwokacja – rozwinięta apostrofa rozpoczynająca utwór literacki lub jego część, będąca 

bezpośrednią prośbą do muzy lub do istot nadprzyrodzonych o inspirację, natchnienie, pomoc przy 

tworzeniu dzieła 

np.  

Muzo! Męża wyśpiewaj, co święty gród Troi 

Zburzywszy, długo błądził i w tułaczce swojej 

Siła różnych miast widział, poznał tylu ludów 

Zwyczaje, a co przygód doświadczył i trudów! […] 

Za karę bóg też nie dał cieszyć się powrotem. 

Jak było? Powiedz, córo Diosa, coś o tem! 

    Homer „Odyseja”  

 

 

1. Przeczytaj uważnie – najlepiej na głos pierwszy  fragment „Pana Tadeusza”  Adama 

Mickiewicza – Inwokację .  (kliknij w link) 

https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/pan-tadeusz.html 

 

2. Przypomnij sobie z lekcji historii czym była Rzeczpospolita Obojga Narodów?  Na ile lat Polska 

straciła niepodległość i jakie działania podejmowali Polacy, by ją odzyskać. 

Dlaczego Mickiewicz w apostrofie rozpoczynającej  tekst  „Inwokacji”   napisał „Litwo! 

Ojczyzno moja!”.  

 

3. Ustal kolejność elementów kompozycyjnych „Inwokacji”. 

 

 rozbudowana apostrofa do Matki Bożej, 

 wtrącenie dotyczące uzdrowienia, 

 rozbudowane porównanie, 

 apostrofa do ojczyzny 

 

4. Odwołując się do  odpowiednich cytatów, powiedz: 

 kto się wypowiada i w jakiej znajduje się sytuacji, 

https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/pan-tadeusz.html


 jakie uczucia wyraża podmiot liryczny i czym są one podyktowane 

 

 

5. Przeanalizuj fragment zaczynający się od słów „Panno święta….” I powiedz, jaki efekt 

uzyskano dzięki temu, że osoba mówiąc wypowiada się raz w liczbie pojedynczej, a raz – 

mnogiej.  

 

Ważna wiadomość !!! 

 

Aluzja literacka – pojawiające się w tekście świadome i znaczące nawiązanie do innego 

utworu literackiego , odwołujące się do wiedzy i dociekliwości czytelnika, który powinien 

dostrzec i zinterpretować to nawiązanie.  

 

6. Przeczytaj uważnie utwór Jana Kochanowskiego (kliknij w link poniżej) 

 

https://wolnelektury.pl/media/book/pdf/fraszki-ksiegi-trzecie-na-zdrowie.pdf 

 

 

 Napisz w 2-3 zdaniach, jaka refleksja została zawarta w utworze „Na zdrowie”. Podaj 

argumenty (nie cytuj), którymi została poparta ta myśl. 

 

 Odpowiedz na pytania: 

 Jakie dostrzegasz podobieństwa między fragmentem „Pana Tadeusza”  

a wierszem „Na zdrowie”? 

 

 Dlaczego – według ciebie- Mickiewicz rozpoczął swoją epopeję taką aluzją 

literacką? 

 

 

 Objaśnij, jaką funkcję pełni- według ciebie- zastosowanie tej aluzji literackiej w 

utworze Mickiewicza 

 

7. Przygotuj się do recytacji analizowanego fragmentu „Pana Tadeusza” i naucz się go na 

pamięć. Przeczytaj  informację o przerzutni i średniówce, uwzględnij je w głosowej 

interpretacji tekstu.  

 

Przerzutnia- rozbieżność między granicą wersu a końcem jednostki składniowej 

(wypowiedzenia, zdania składowego w wypowiedzeniu złożonym)  Jednostka składniowa 

nie kończy się z końcem linijki wierszowej, jej część zostaje przeniesiona do następnego 

wersu. 

 

   We dworze pusto, bo drzwi do ganku zamknięto 

   Zaszczepkami i kołkiem zaszczepki przetknieto. 

A. Mickiewicz „Pan Tadeusz” 

https://wolnelektury.pl/media/book/pdf/fraszki-ksiegi-trzecie-na-zdrowie.pdf


UWAGA ! Interpretując głosowo utwór, w którym zastosowano przerzutnię, powinniśmy 

deklamować z dobitnym podkreśleniem intonacji zdaniowej. Daje to efekt tłumiący rytmiczne 

uporządkowanie i nadaje utworowi wierszowanemu cechy prozy.  

 

 Średniówka-  występujący  w całym wierszu stały punkt podziału wewnątrz każdego wersu, 

powtarzający się po jednakowej liczbie sylab. Średniówka rozbija wers na dwie części i nadaje 

utworowi rytm.  

  Śród ta- kich pół przed la-ty, II  nad brzegiem ru- cza-ju, 

  Na pa -gór-ku nie – wiel -kim , II we brzo- zo- wym  ga – ju, 

  Stał dwór  szla-  chec -ki , z drze- wa, II lecz pod – mu – ro – wa- ny 

  (trzynastozgłoskowiec, ze średniówką po siódmej sylabie)  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiały zostały opracowane  w oparciu o  podręczniki  i ćwiczenia do nauki języka 
polskiego  w  klasie 7 szkoły podstawowej  pt.  „Między nami ” Gdańskiego Wydawnictwa  
Oświatowego oraz  zasoby Internetu ( podane linki).   

 


