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Klasa VII - 27.04.20r. 

 

Temat: Świat  przedstawiony  w  powieści  Stefana  Żeromskiego  

"Syzyfowe  prace". 

 

1. Zadanie  domowe - na  następny  poniedziałek - 4  maja. 

 

Napisz  przemówienie, w  którym  przekonasz  swoich  rówieśników, że  

każdy  może  zmienić  swoje  postępowanie  na  lepsze  i  mieć  z  tego  

korzyści. Odwołaj  się  do  treści  lektury  "Quo  vadis"  i  innego  

wybranego  przez  siebie  utworu  literackiego. Twoja  praca  powinna  mieć  

co  najmniej  200  słów. 

 

Wskazówki  do  pracy 

* mowa  tutaj  nie  o  korzyściach  materialnych, ale  duchowych - np. miłość, 

szacunek, wiara, akceptacja, brak  samotności... 

* drugi  utwór, na  który  się  powołasz, też może  być  lekturą  obowiązkową 

 

W  razie  pytań  dotyczących  zadania, napisz  do  mnie :) 

 

2. Przeczytaj. 

Od  dziś  będziemy  omawiać  treść  lektury  "Syzyfowe  prace", poświęcimy  jej  

co  najmniej  5  lekcji. Zaczniemy  od  genezy  napisania  powieści, określimy  

gatunek, elementy  świata  przestawionego, wyjaśnimy  tytuł  i  ogólne  

przesłanie  tekstu. 

 

3. Obejrzyj  krótki  filmik, mówi  on  o  autorze  lektury, genezie  jej  

powstania, rusyfikacji  i  ogólnej  wymowie  powieści. Trwa  około  6  minut :) 

 
https://www.youtube.com/watch?v=ueM7FosYYRI 

 

4. W  ramach  rozgrzewki  przed  omawianiem  lektury  możesz  rozwiązać  

poniższe  quizy  z  nią  związane. 

 

https://samequizy.pl/test-z-lektury-syzyfowe-prace/ 

 

https://www.quizme.pl/quiz/start/1179441439 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ueM7FosYYRI
https://samequizy.pl/test-z-lektury-syzyfowe-prace/
https://www.quizme.pl/quiz/start/1179441439
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5. Zwróć  uwagę. 

 

 

 Filmik, który  obejrzałeś  

na  początku  lekcji, wspomina  

krótko  o  życiu  Żeromskiego. 

Zwróć  uwagę, że  urodził  się  

on  w  1864  roku - w  tym  roku  

zakończyło  się  powstanie  

styczniowe, które  zaowocowało  

licznymi represjami  

wymierzonymi  w  Polaków. Ich  

odbicie  doskonale  zawarł  

Żeromski  w  swojej  powieści, 

bardzo  często  też  odwoływał  

się  do  własnych  doświadczeń  

życiowych. Oprócz  faktu  

dorastania  w  czasach  

rusyfikacji - autor  "przemycił"  

do  powieści  takie  wątki  

autobiograficzne  jak: pochodzenie  społeczne, etapy  kształcenia, choroba  i  

śmierć  matki.  

 

6. Zapisz  w  zeszycie. 

Geneza  utworu: pragnienie  ukazania  przeżyć  i  oświadczeń  pokolenia  

dorastającego  w  walce  z  rusyfikacją. 

 

Tytuł: można  go  rozumieć  na  dwa  sposoby 

- syzyfową  pracą  są  daremne  wysiłki  Rosjan  związane  z  rusyfikowaniem  

Polaków, 

- zmagania  się  polskiej  młodzieży  z  potęgą  państwa  Rosyjskiego  i  próbami  

rusyfikacji - przypominają  trud  i  upór  Syzyfa  wykonującego  swoją  pracę. 

 

Czas  akcji: 1871 - 1881  rok. 

Miejsce  akcji: głównie  Kleryków ( Owczary, Gawronki, Pajęczyn  Dolny ) 

Bohaterowie: 

- główni: Marcin  Borowicz, Bernard  Zygier, Andrzej  Radek 
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- zbiorowi: młodzież  polska, nauczyciele 

 

Gatunek: powieść  współczesna  społeczno - obyczajowa  z  elementami  

autobiografii. 

Narrator: trzecioosobowy  wszechwiedzący, nie  jest  uczestnikiem  zdarzeń, ale  

czasami  przyjmuje  pierwszą  osobę  liczby  mnogiej, w  ten  sposób  próbuje  

wprowadzić  czytelnika  do  akcji  utworu 

 

Problematyka: 

- dorastanie  i  edukacja  polskiej  młodzieży  w  zaborze  rosyjskim, 

- metody  rusyfikacji, 

- dorastanie  i  dojrzewanie  bohaterów, 

- miłość, 

- przyjaźń 

 

na  następnej  lekcji  porozmawiamy  o  metodach  rusyfikacji  ukazanych  w  

lekturze :) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


