
język polski, klasa  7 

Temat  1:  Tajemniczy świat ballady A. Mickiewicza  pt. „Świtezianka”. 

 

1. Zapoznaj się z tekstem ballady Adama Mickiewicza pt. „Świtezianka”.  

 

https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/ballady-i-romanse-switezianka/ 

 

 „Świtezianka”  ukazała się w 1822 roku w tomiku „Ballady i romanse”  w Wilnie.  Tom ten 

uważa się za otwierający epokę romantyzmu.  Utwory, które wchodziły w skład poetyckiego tomu 

Mickiewicza w dużej mierze opierają się na wierzeniach  prostego ludu oraz legendach i podaniach , 

które krążyły wśród gminu.  Źródłem poetyckich motywów i tematów  Mickiewicza  była ludowa 

fantastyka. Na kształt cyklu w dużej mierze wpłynęły ludowe wierzenia, obyczaje, podania. Wynika to 

z romantycznego zafascynowania ludowością. Wątki, które w głównej mierze pochodziły z „wieści 

gminnej”, pozwoliły na przedstawienie nie tylko samych bohaterów, ale także świata ich uczuć, 

wewnętrznych przeżyć, ich relacji z naturą, a także jej wpływu na losy człowieka. 

2. Zredaguj plan wydarzeń  „Świtezianki” i zapisz go w zeszycie. 

 

3. Na podstawie tekstu ballady odpowiedz na poniższe pytania: 

 Jakie postacie występują w utworze?  

 Co wiemy o poszczególnych postaciach? 

 Jak one wyglądają? Jak się zachowują? 

 Czy potrafimy określić czas i miejsce akcji? 

 Jaką postacią jest narrator, czy uczestniczy w wydarzeniach? 

 Jaki nastrój panuje w utworze?( grozy, tajemniczości, niesamowitości, podkreślony 

przez czas akcji: „ przy świetle księżyca”). 

 Jaki jest morał?  

 

4.  Ustal, jaką rolę odgrywa w utworze  przyroda.  Weź pod uwagę jej związek z nastrojem 

utworu i decyzjami bohaterów. Zacytuj odpowiednie fragmenty ballady.   

 

5. Zadanie domowe .  Zastanów się nad problematyką odpowiedzialności za wypowiadane 

słowa przysięgi.  W swoich rozważaniach zwróć  uwagę na poniższe pytania: 

 

 W jakie sytuacji i komu strzelec składa przysięgę? 

 Dlaczego dziewczyna nie ufa ukochanemu? 

 Jak oceniasz postawę strzelca?  

 

 

https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/ballady-i-romanse-switezianka/


 

Temat  2: Cechy ballady na podstawie utworu „Świtezianka”. 

 

1. Podaj przykłady różnych sytuacji życiowych związanych z dotrzymaniem słowa.  Czy ważne 

według Ciebie jest, by dotrzymywać ważnego słowa.  Uzasadnij swoją opinię. 

 

2. Na podstawie tekstu „Świtezianki”  uzupełnij poniższą tabelkę:  

 

 

Elementy realistyczne 
 

Elementy fantastyczne 

młodzieniec Świtezianka 

  

  

  

  

 

 

3. Udowodnij, że „Świtezianka” jest  balladą. W  tym celu odpowiedz na pytania w zeszycie: 

 Czy występuje narrator? 

 Czy utwór posiada budowę wierszowaną? 

 Czy łatwo wpada w ucho? 

 Czy zawiera rymy? 

 Czy jest oparta na ludowych legendach? 

 Czy opowiada o wydarzeniach niezwykłych, fantastycznych? 

 Czy posiada morał? 

Ważna wiadomość !!! 

Ballada to gatunek mieszany ( synkretyczny), to znaczy taki, w którym można odnaleźć cechy trzech 

rodzajów literackich:  

 liryki ( podział na wersy, strofy, obecność środków artystycznych, nastrój)  

 epiki ( fabuła, akcja, bohaterowie, wydarzenia, obecność narratora),  

 dramatu ( dialogi między bohaterami). 

Ballady zawierają zwykle treści tajemnicze, panuje w nich nastrój grozy i niesamowitości. Treść tych 

utworów oparta jest często na wierzeniach ludowych i zawiera ludowy kodeks moralny. 

 

 

 



4. Opisz obraz  Caspera Davida Friedricha „Mężczyzna i kobieta obserwujący księżyc”.  Zwróć 

uwagę na scenerię  i atmosferę, jaką  udało się stworzyć malarzowi.  

 Zastanów się, czy poniższy obraz  mógłby być ilustracją  „Świtezianki”. Uzasadnij swój wybór.  

   

C. D. Friefrich „Mężczyzna i kobieta obserwujący księżyc”  (kliknij w link)  

https://pl.wikipedia.org/wiki/Dwaj_m%C4%99%C5%BCczy%C5%BAni_kontempluj%C4%85cy_ksi%C4

%99%C5%BCyc  

 

5. Uzupełnij tekst  z lukami. 

 

Genezą do napisania wielu ............................... Adama Mickiewicza były opowieści ludowe. 

Głównymi bohaterami utworu są młody ........................................ i 

...............................dziewczyna. 

Za.............................. i ................. młodzieniec musiał ponieść karę. Niewierny kochanek 

utonął 

w wodach ................................ , a po śmierci ........................ ........................................ Z 

utworu wypływa 

morał.. ........................................ 

,,Świtezianka’’ jest ......................................, gdyż jej tematyka sięga do ludowych źródeł, jest 

rytmiczna, łatwo 

wpada w ucho, rzeczywistość przeplata się z......................................., panuje 

nastrój........................................ i 

.................................... Przebieg zdarzeń kreuje ...................................... 

Ballada jest .................................. z pogranicza epiki, liryki i ............................ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Dwaj_m%C4%99%C5%BCczy%C5%BAni_kontempluj%C4%85cy_ksi%C4%99%C5%BCyc
https://pl.wikipedia.org/wiki/Dwaj_m%C4%99%C5%BCczy%C5%BAni_kontempluj%C4%85cy_ksi%C4%99%C5%BCyc


 

Temat  3/ Temat 4 : Ballada „Lilije” jako wyraz romantycznego zainteresowania grozą. 

 

1. Zapoznaj się z tekstem ballady Adama Mickiewicza pt. „Lilije”. 

https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/ballady-i-romanse-lilje.html 

  

2. Napisz plan wydarzeń przestawiony w balladzie. 

 

3. Które z poniższych sformułowań – jest według  ciebie- głównym przesłaniem utworu 

Mickiewicza? 

 

 

 wina  
a) «czyn naruszający normy postępowania» 
b)  «odpowiedzialność za zły czyn» 
c) «przyczyna, powód czegoś złego» 

 kara  

a) «środek wychowawczy stosowany wobec osoby, która zrobiła coś złego» 

b) «środek represyjny względem osób, które popełniły przestępstwo» 
(Słownik języka polskiego PWN) 

4. Odwołując się do powyższych definicji , zastanów się, czy pan i bracia ponieśli słuszną karę.  

 

5. Znajdź fragmenty ,które potwierdzą , że przyroda pełni w balladzie  różne funkcje. Uzupełnij 

w zeszycie tabelę , wpisując w odpowiednie miejsca cytaty.  

 

 

FUNKCJE PRZYRODY 
 

CYTATY 

współtworzy nastrój 
 

 

jest elementem świata przedstawionego 
 

 

wskazuje na następstwo czasowe 
 

 

jest bohaterem (wykonuje wyrok) 
 

 

 

 

 

 

 

https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/ballady-i-romanse-lilje.html


 

 

Ważna informacja !!! 

 

Twórców romantycznych  fascynowała kultura ludowa, a przede wszystkim wywodzące się z 

niej opowieści o duchach, upiorach, rusałkach, czarownicach.  Atmosfera ponurych  zamków 

z tajemniczymi  komnatami i sekretnymi przejściami czy zagadkowe zdarzenia, których nie 

dało się logicznie wytłumaczyć, tworzyły nastrój grozy charakterystyczny dla  wielu dzieł 

romantycznych.  Niesamowite, wywołujące emocje wewnętrznego niepokoju były opisy 

natury i krajobrazów.  Obrazy ukazujące poszarpane skały , rozszalałe strumienie, 

nieprzebyte gęstwiny leśne potęgowały w odbiorcy  strach, budziły lęk  i przerażenie.  

 

6. Na podstawie utworu „Lilije” powiedz, które elementy tekstu  można by wykorzystać w filmie 

kryminalnym, a które w horrorze.  

 

7. Uzupełnij poniższy tekst. Wykorzystaj informacje z lekcji  oraz własne wnioski.  

 

Wydarzenia przedstawione w utworach „Lilije” i „Świtezianka” Adama Mickiewicza układają 

się  w ciągi przyczynowo- skutkowe.  Można więc powiedzieć, że utwory te mają 

charakter…………………. Dzięki dialogom utwory te są podobne do ……………………………….. 

…………………………………przedstawiony jest niezwykły ,baśniowy, pełen fantastycznych  postaci i 

tajemniczych zdarzeń.  

Bohaterowie często wyrażają swoje emocje, co nadaje utworom  cechy………………………………… 

Gatunek charakteryzujący się łączeniem cech …………………….liryki i dramatu nazywamy 

balladą.  

 

8. Zadanie domowe. 

Przygotuj się do napisania historii opowiedzianej  w „Lilijach” Adama Mickiewicza  z punktu 

widzenia pustelnika.  W tym celu wypisz w zeszycie zdarzenia, o których wie pustelnik: 

 Wypisz je w punktach. 

 Zastanów się, które pominiesz w swoim opowiadaniu. 

 Ustal, od którego wydarzenia rozpoczniesz opowieść.  

 

 

 

 

 

 

    

 



Temat  5:  Redagowanie opowiadania na podstawie  ballady A. Mickiewicza.   

                    Mowa zależna i niezależna .  

Ważna wiadomość !!! 

Opowiadanie – jedna z podstawowych form wypowiedzi. Przedstawia wydarzenia związane 

z określonym tematem, ułożone najczęściej  w kolejności  chronologicznej, powiązane 

ciągiem  przyczynowo-skutkowym. W opowiadaniu zazwyczaj stosuje się czas przeszły. 

Tematem mogą być zdarzenia znane z lektury , z własnych doświadczeń lub wymyślone.  

Aby napisać opowiadanie , należy:  

 Ustalić bohatera/bohaterów  opowiadania, czas i miejsce akcji. 

 Rozplanować kolejne wydarzenia, stworzyć elementy opisu (postaci, wnętrz, 

krajobrazów itp.) i dialogi bohaterów. 

 Zgromadzić odpowiednie słownictwo.  

 

1. Przygotowujesz się do napisania dłuższego opowiadania na podstawie „Liliji” Adama 

Mickiewicza . Oprócz zebranych informacji z zadania domowego powinieneś znaleźć 

odpowiednie fragmenty w utworze i zapisać  co może się wydarzyć we wstępnej części 

twojego opowiadania: 

 Kiedy nastąpiło wydarzenie? O której godzinie? 

 Jak wyglądała kobieta? 

 Co powiedziała pustelnikowi? Jak mówiła i jak się wtedy zachowywała? 

 Co odpowiedział pustelnik? 

 Po jakim czasie pustelnik znów spotkał się z panią? 

 W jakim celu przyszłą do niego ponownie? 

 Co zaproponował starzec? 

 Jak pani przyjęła tę propozycję? 

 Co odpowiedział pustelnik? 

Ważna wiadomość !!! 

Mowa zależna –   narrator wplata wypowiedź bohatera w swoją relację. 

Przykład: Pustelnik zapytał panią , co robi sama w lesie 

Mowa niezależna – narrator  dosłownie przytacza wypowiedź bohatera. 

Przykład: Pustelnik zapytał panią: „Co robisz sama w lesie?”  

2. Przekształć  zdania z mowy niezależnej na zależną. 

 Pustelnik powiedział:  „Nie masz zbrodni bez kary”. 

 Starzec odpowiedział:  „Wieczna twa tajemnica”. 

 Pustelnik obwieścił kobiecie: „ Choć mąż zginął od roku, ja go wskrzeszę dziś jeszcze”.  

 

 



3.  Wybierz te określenia, które według ciebie pasują do zachowania pani: 

 

 bezpośrednio po zabiciu pana 

żali się, rozpacza, krzyczy, jęczy, ubolewa, biadoli, zawodzi, płacze, na jej twarzy maluje 

się cierpienie, ma wyrzuty sumienia, załamuje ręce,  rwie włosy z głowy 

 po propozycji pustelnika  dotyczącej wskrzeszenia  jej męża  

 

rozpacza, cieszy się, jest przejęta, krzyczy, boi się konsekwencji, z nadzieją myśli o 

spotkaniu, zadręcza się, chowa głowę w piasek, wycofuje się, wpada w popłoch,  tchórzy 

 

4.  Wyobraź sobie co czuł pustelnik , gdy usłyszał odpowiedź kobiety na swoją propozycję.  

Uzupełnij tekst opisem  przeżyć wewnętrznych bohatera. 

Teraz dopiero zrozumiałem, jak złą naturę ma ta kobieta. Nie wyrażała ni skruchy, ni żalu. 

Zdawało mi się, że jej jedynym pragnieniem jest jak najszybciej uzyskać  ode mnie taką 

odpowiedź , na jakiej jej zależało! Poczułem ból w sercu. Nie udało mi się powstrzymać 

łez……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Powiedziałem jej, że………………………………………………………………………………………………………………  

5. Wymyśl zakończenie historii. Pamiętaj, że pustelnik nie zna ostatnich wydarzeń.  Może tylko 

domyślać się jak ona się zakończyła.  

 

6. Na podstawie dotychczasowych ćwiczeń i zgromadzonego materiału napisz całe 

opowiadanie. Pamiętaj o kilku wskazówkach: 

 Twoja praca powinna posiadać cechy niesamowitej opowieści. 

 Pamiętaj, żeby prowadzić narrację w 1. osobie. 

 Postaraj się wiernie przedstawić całą historię i oddać niezwykłą atmosferę ballady. 

 Pamiętaj o zawarciu morału w swoim opowiadaniu.  

 

 

 

 

 

 

 

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).   

 


