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Klasa  VI - 01.06.20r. 

 

Temat: Horus  czy  Ramzes? Który  z  nich  byłby  lepszym  władcą? 

 

1. Przeczytaj. 

 Wielkimi  krokami  zbliża  się  koniec  roku, a  co  za  tym  idzie  

wystawianie  ocen  z  polskiego - będzie  ono  miało  miejsce  prawdopodobnie  

około  10 - 12  czerwca. 

Przy  wystawianiu  oceny  wezmę  pod  uwagę: 

- oceny  z  całego  roku  szkolnego - jest  to  ocena  końcoworoczna - więc  

uwzględnia  Waszą  całoroczną  pracę, 

- samodzielność  i  uczciwość  w  wykonywaniu zadań  podczas  nauczania  

zdalnego, 

- solidność  i  terminowość  przesyłanych  zadań, 

- lektury  dodatkowe 

 

 

 Moi  drodzy, na  dzisiejszej  lekcji  przyjrzymy  się  bliżej  postaciom  

Horusa  i  Ramzesa, zastanowimy  się  też - jakim  władcą  dla  Egiptu  był  

Ramzes,  a  jakim  mógłby  być  Horus, gdyby  jego  losy  potoczyły  się  

inaczej. 

 

 Zwróćcie  uwagę, że  narrator  kilka  razy  powtarza, że  marne  są  

ludzkie  nadzieje, wobec  boskich  wyroków - w  ten  sposób  pokazuje  nam  

jedno  z  przesłań  tekstu. Drugie  natomiast  wiążę  się  z  problemem  

sprawowania  władzy. 

 

 Narrator  nie  wypowiada  się  w  bezpośredni  sposób  na  temat  

bohaterów  noweli, nie  używa  słów  dobry - zły. Na  jakiej  więc  podstawie  

możemy  ich  ocenić? Tutaj  pojawia  się  tak  zwana  charakterystyka  

pośrednia. Będziemy  wyciągać  wnioski  na  podstawie  zachowań  

bohaterów, a  dokładniej  na  podstawie  edyktów, które  chciał  

wprowadzić  Horus. Chce  on  zmienić  poprzez  nie  prawo, jakie  ustanowił  

Ramzes. Więc  "stare"  rozkazy, prawa - powiedzą  nam  jakim  faraonem  był  

Ramzes, natomiast  zmiany, które  chciał  wprowadzać  Horus - określą  

charakter  tej  drugiej  postaci. 
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 Natomiast  na  lekcji  w  środę  będziemy  się  uczyć  jak  napisać  

charakterystykę  porównawczą - w  tym  celu  wykorzystamy  postacie  Horusa  

i Ramzesa. 

 

Przyjrzyjmy  się  edyktom, które  chciał  wprowadzić  Horus. 

 

2. Zapisz  do  zeszytu. 

Edykty  Horusa: 

- zawarcie  pokoju  z  Egiptem, 

- zakaz  wyrywania  języków  jeńcom, 

- obniżenie  czynszu  i  podatków, 

- trzy  dni  wolne  od  pracy  dla  niewolników, 

- zakaz  wymierzania  kar  niewolnikom  bez  wyroku  sądowego, 

- odwołanie  z  wygnania  nauczyciela  Horusa - Jetrona, 

- przewiezieni  zwłok  matki  Horusa - Zefory  do  katakumb, 

- uwolnienie  Bereniki  z  klasztornego  więzienia 

 

3. Przeczytaj. 

Zobaczcie, że  rozkazy  wydane  przez  Horusa  są  zaprzeczeniem  tych, które  

wcześniej  wydał  jego  dziadek.  

 

Zapisz  do  zeszytu 

Ramzes: 

- prowadził  wojny, nie  licząc  się  z  tym, że  przelewał  krew  także  swoich  

poddanych, 

- nakazał  wyrywać  języki  jeńcom  wojennym, 

- wprowadzał  bardzo  wysokie  podatki, 

- niewolnicy  nie  mieli  żadnych  praw, 

- wygnał  z  Egiptu  Jetrona  za  to, że  uczył  młodego  księcia, że  pokój  jest  

czymś  cennym, 

- za  miłosierdzie  okazywane  niewolnikom  kazał  pogrzebać  matkę  Horusa  

między  niewolnikami. W  ten  sposób  chciał  pokazać  jej  pogardę, zrównać  ją  

z  ludźmi  bez  praw  i  odmówić  godnego  pogrzebu - pamiętajmy, że  było  to  

jego  córka  albo  synowa - czyli  osoba  wysoko  postawiona  w  

społeczeństwie, 

- nie  akceptował  ukochanej  Horusa, kazał  ją  uwięzić. 

 


