
język polski, klasa  8 

Temat  1: Obraz ojczyzny w Inwokacji „Pana Tadeusza”. 

1. Przepisz notatkę do zeszytu.  

„Pan Tadeusz”  Adama Mickiewicza  został wydany w 1834 roku.  Mickiewicz pisał go na 
emigracji w Paryżu. Poeta opuścił kraj po nieudanej próbie przyłączenia się do powstania 
listopadowego. Klęska tego powstania była dla Polaków bardzo dotkliwie bolesna, gdyż wiązali z nim 
nadzieję na odzyskanie utraconej w 1795 roku niepodległości. Mickiewicz dołączył do Wielkiej 
Emigracji, której członkowie próbowali odpowiedzieć na pytanie o przyczynę upadku powstania i 
rozważali sposoby odzyskania suwerenności. Tęsknota za ojczyzną i pragnienie pocieszania rodaków 
znalazły ujście w „Panu Tadeuszu”. W dziele tym poeta przenosi siebie i swoich czytelników w 
odchodzący i ważny dla nich świat szlachecki. Ten najsłynniejszy  polski poemat, uznawany jest za 
arcydzieło polskiej literatury  i rozpoczyna się „Inwokacją”.  

2. Przeczytaj na głos tekst  „Inwokacji” . (kliknij w poniższy link) 
 
https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/pan-tadeusz.html 
 
Nowa wiadomość !!! 
 
Inwokacja  to rozwinięta apostrofa, która: 

 rozpoczyna utwór, 

 jest skierowana do Boga, bóstwa, bogini, 

 jest bezpośrednią prośbą o poetyckie natchnienie, opiekę nad dziełem, 

 ma uroczysty, podniosły charakter.  

Kto jest adresatem „Inwokacji” ? 

Po pierwsze  adresatem jest Litwa- Ojczyzna, a po drugie Panna Święta w postaci: Matki 
Boskiej Częstochowskiej (Polska) , Matki Boskiej Ostrobramskiej (Litwa)  i Matki Boskiej 
Nowogródzkiej (Nowogródek), czyli święte obrazy.  Adresat „ Inwokacji”  jest jednocześnie 
typowy (bóstwo), jak i nietypowy (obrazy, ojczyzna).  

3. O co się prosi w „Inwokacji”? Wskaż i zapisz w zeszycie odpowiednie cytaty z „Pana 
Tadeusza”.  
 

4. Zastanów się w jaki sposób można pisać obraz ojczyzny, do którego zostaje przeniesiona w 
„Inwokacji” – „dusza utęskniona”?  

 Wypisz poszczególne elementy  krajobrazu ojczyzny. 

 Określ kolory, jakie są przywołane  

 Przyporządkuj poszczególnym  elementom krajobrazu odpowiednie miesiące lub 
pory roku. 

OBRAZ OJCZYZNY W „INWOKACJI”  

Elementy krajobrazu Kolory Miesiące, pory roku 

pagórki leśne   

łąki  zielone   

Niemen   

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


zboża rozmaite   

świerzop   

gryka   

dzięcielina   

miedza   

grusze    

 Co łączy obrazy święte z obrazem ojczyzny?  Zwróć uwagę na charakterystyczną  dla obrazów  
i dewocjonaliów  kolorystkę, która także pojawia się w opisach krajobrazów ojczyzny. 

WNIOSEK :  Obraz ojczyzny z „Inwokacji”  staje się obrazem świętym.  

 

Zadanie domowe, które jest niezbędnym  przygotowaniem do naszej następnej lekcji.   

Obejrzyj ekranizację  „Pana Tadeusza” w reżyserii  Andrzeja Wajdy.  

https://vod.pl/filmy/pan-tadeusz/862prhx  

 

 

Temat  2/ Temat 3:  W świecie „Pana Tadeusza”. 

 

1. Jakie  są twoje wrażenia po  przeczytaniu poematu i obejrzeniu filmu?  Jakie dostrzegasz 
podobieństwa i różnice pomiędzy nimi? 
 

2. Przyjrzyj się tekstowi „Pana Tadeusza”  Adama Mickiewicza i opisz jego budowę.  
 
https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/pan-tadeusz.html   
 

 Z ilu ksiąg składa się poemat? 

 Jakie mają tytuły poszczególne księgi? 

 Wyjaśnij tytuł poematu. 

 Co oznacza pojęcie – zajazd ? 
 

3.  Realia historyczne  i czas akcji w poemacie  „Pan Tadeusz ”. 
 

 rozbiory Polski (1772, 1793, 1795);  

•  konfederacja targowicka – związek utworzony w Petersburgu przez grupę magnatów 
przeciwnych reformom pod patronatem rosyjskiej cesarzowej Katarzyny II, ogłoszony  
w Targowicy (Ukraina); była pretekstem do interwencji wojsk rosyjskich, doprowadziła do wojny 
polsko-rosyjskiej w 1792 roku, zniesienia reform Sejmu Czteroletniego 1788–1792 i Konstytucji  
3 maja (1791) oraz do drugiego rozbioru Polski (1793); rozwiązana w 1793 roku;  

https://vod.pl/filmy/pan-tadeusz/862prhx
https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/pan-tadeusz.html


•   powstanie kościuszkowskie – powstanie narodowe przeciw Rosji, a następnie przeciw 
Prusom, rozpoczęte 24 III 1794, zakończone 16 XI 1794; spowodowane zostało drugim rozbiorem 
Polski  
i rządami Targowicy, przygotowane przez koła patriotyczne w kraju i na emigracji. Po upadku 
powstania doszło do trzeciego rozbioru Polski;  

•   powstanie Legionów Polskich we Włoszech – polskich oddziałów zbrojnych utworzonych  
w 1797 roku w Mediolanie przez Jana Henryka Dąbrowskiego, walczących u boku Napoleona, 
 z którym wiązano nadzieję na odzyskanie niepodległości;  

 powstanie Księstwa Warszawskiego – utworzonego w 1807 roku przez Napoleona I jako 
państwo formalnie niepodległe (sejm, rząd, wojsko) w sojuszu z Francją (rezydent francuski  
w Warszawie), z ziem głównie drugiego i trzeciego zaboru pruskiego, w 1809 roku 
powiększonego o część ziem zaboru austriackiego (m.in. Kraków), połączonego unią 
personalną z królestwem saskim, zlikwidowanego w 1815 roku 
 

 wyprawa Napoleona przeciwko Rosji – wyprawa zorganizowana w 1812 roku; Napoleonowi 

udało się zająć Moskwę, ale nie zdołał pokonać przeciwnika, poniósł ogromną klęskę,  

a podczas odwrotu jego armia została całkowicie zniszczona; Polacy mieli nadzieję, że dzięki 

Napoleonowi uda się odzyskać niepodległość 

 

Świat przedstawiony – fabuły i bohaterowie „Pana Tadeusza”.  

 

4.  Pogrupuj wymienionych   bohaterów  „Pana Tadeusza”  zgodnie z miejscem, z którym są 
związani. 

 Tadeusz                                          -   Soplicowo 

 Wojski 
 Podkomorzy 
 Sędzia 
 Rejent 
 Zosia  

 Hrabia                                                   - Zamek 
 Asesor 
 Gerwazy 
 Maciej Dobrzyński 
 ksiądz Robak 
 Telimena 
 woźny Protazy 

 szlachta zagrodowa                            - Zaścianek 
           

 

 

 



5. Na podstawie ekranizacji utworu  zgromadź informacje w formie tabeli  dotyczące trzech 
głównych  wątków (spór o zamek, sprawy miłosne i akcja historyczna)  w taki sposób, abyś  
mógł opowiedzieć fabułę „Pana Tadeusza”.  

 

 SPÓR O ZAMEK SPRAWY MIŁOSNE  AKCJA HISTORYCZNA 

BOHATEROWIE Sędzia, Hrabia, 
Gerwazy 

Telimena, Zosia, 
Tadeusz, Hrabia, 
Rejent , Asesor 

Ksiądz Robak, 
Tadeusz, Hrabia i cała 
szlachta 

INNE INFORMACJE  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

6. Przedstaw w krótkiej notatce historię rodu Horeszków. 
 

7. Wyjaśnij, dlaczego  Sędzia  i ksiądz Robak chcieli wydać Zosię za  Tadeusza? 
 

 
8. Poszukaj i zapisz  w zeszycie podstawowe informacje dotyczące bohaterów „Pana Tadeusza”. 

 

 Tadeusz Soplica 

 Sędzia 

 Ksiądz Robak 

 Telimena 

 Zosia 

 Hrabia 

 Gerwazy Rębajło 
 

9.  Zadanie domowe, , które jest niezbędnym  przygotowaniem do naszej następnej lekcji.  
 
Zapoznaj się z fragmentami Pana Tadeusza dotyczącymi Jacka Soplicy: ks. I, w. 954–985; ks. 
II, w. 263–338; ks. VI, w. 149–158, ks. VIII, w. 278–312, ks. X, w. 424–902, ks. XI, w. 237–283. 

 

 



 

Temat  4:  Rehabilitacja  Jacka Soplicy ? Rozprawa sądowa. 

 
1. Zrekonstruuj dalsze  losy Jacka Soplicy  z punktu widzenia  Gerwazego do momentu jego 

spowiedzi . 
 

 Częste wizyty w domu Stolnika. 
 Miłość do Ewy Horeszkówny. 
 Odrzucenie kandydatury Jacka Soplicy na męża Ewy – podanie czarnej polewki 
     
      
    

 
2. Przygotuj argumenty przeciwników i zwolenników rehabilitacji Jacka Soplicy 

 

 

ZWOLENNICY REHABILITACJI Jacka  Soplicy PRZECIWNICY REHABILITACJI Jacka Soplicy  

morderstwo nie było popełnione z 
premedytacją 

istnieją zbrodnie, których  nie można 
wybaczyć 

  
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
3. Zadanie domowe  

Napisz rozprawkę , w której rozważysz problem rehabilitacji  Jacka Soplicy. Pamiętaj, że twoja 
praca powinna zawierać co najmniej 200 słów.  Powodzenia  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Temat  5:   Lekcja historii  - „Koncert Jankiela”.  

 

1. Lekcję rozpoczyna głośne odczytanie  fragmentu „Pana Tadeusza – Koncert Jankiela”  lub/ i 
odsłuchanie recytacji (kliknij w  linki)  

Koncert Jankiela – fragment  XII  księgi „Pana Tadeusza” 

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

https://www.youtube.com/watch?v=Mb2KCHFx32Y  

2. Podziel  „Koncert  Jankiela”  na cząstki tematyczne związane z ważnymi wydarzeniami 

historycznymi :   

 Konstytucja 3 Maja  1791 

 Konfederacja targowicka 

 Insurekcja kościuszkowska 

 Rzeź Pragi 

 Legiony Polskie we Włoszech 

 „Mazurek Dąbrowskiego”  

 

3. Uzupełnij poniższą tabelę, wpisując w drugiej kolumnie, jakie były reakcje słuchaczy, gdy 

Jankiel przypominał kolejne wydarzenia historyczne. 

 

Wydarzenie historyczne  przedstawione 
przez Jankiela 

Reakcje, uczucia i przeżycia słuchaczy 

Konstytucja 3 Maja  
 

 

Konfederacja targowicka 
 

 

Insurekcja kościuszkowska 
 

 

Rzeź Pragi 
 

 

Legiony Polskie we Włoszech 
 

 

„Mazurek Dąbrowskiego” 
 

 

 

 

4. Zastanów się z pomocą jakich środków muzycznych Jankiel  wywoływał  w słuchaczach  

kolejne uczucia , przeżycia i reakcje?  Zapisz krótką notatkę w zeszycie na ten temat.  

 

 

 

https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/pan-tadeusz.html
https://www.youtube.com/watch?v=Mb2KCHFx32Y


SPRAWDŹ SIĘ PRZED EGZAMINEM ÓSMOKLASISTY.  

 

    Powodzenia  

                 https://arkusze.pl/egzamin-osmoklasisty-probny-operon-jezyk-polski-2019/ 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiały zostały opracowane  w oparciu o  podręczniki  i ćwiczenia do nauki języka polskiego  w  
klasie 8 szkoły podstawowej  pt.  „Między nami” Gdańskiego Wydawnictwa Oświatowego oraz  

- scenariusze do lektury  „Pan Tadeusz” Adama Mickiewicza i Andrzeja Wajdy  oprac. Kamila 
Krzemieniewska- Kleban 

zasoby Internetu ( podane linki ). 

 

https://arkusze.pl/egzamin-osmoklasisty-probny-operon-jezyk-polski-2019/

