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Klasa  VIII - 30.04.20r. 

 

Temat: "Pan  Tadeusz" - powtórzenie  przed  egzaminem. 

 

1. Przeczytaj. 

 Tak  moi  kochani, dzisiaj  znowu  Mickiewicz... :) ale  stwierdziłam, że  

skoro  powtarzamy  teksty  tego autora, to  od  razu  odniesiemy  się  też  do  

"Pana  Tadeusza", żeby  spokojnie  sobie  rozdział  pod  tytułem: "Lektury  do  

egzaminu  autorstwa  A. Mickiewicza" - zamknąć. 

 

 Zanim  przejdziemy  do  powtórki - przypominam  Wam  o  napisaniu  

wypracowania  na  poniedziałek :) chodzi o  przemówienie, które  zadałam  

Wam  na  lekcji  27.04. 

 

 Ponieważ  wszyscy  świetnie  wiemy, że  bardzo  słabo  poszło  Wam  

czytanie  "Pana  Tadeusza" ( zwróćcie  uwagę, że  używając  określenia  "bardzo  

słabo" - zastosowałam  tu  eufemizm - czyli  złagodzenie  wypowiedzi, żeby  

brzmiała  ona  mniej  brutalnie - co  nie  zmienia  faktu, że  tą  lekturę  znacie  

kiepsko ), nie  liczę  też  na  to, że  ktoś  go  sobie  czytał  w  trakcie  nauczania  

zdalnego ;) - dlatego  zależy  mi  na  tym, żebyście  uważnie  obejrzeli  filmik  

powtórkowy, do  którego  link  Wam  teraz  podaję :) 

 

2. Obejrzyj  filmiki - wiem, że  są  dosyć  długie - pierwszy  trwa  20  minut, 

drugi  11 - ale  warto - poza  tym  masz  czas  do  następnej  lekcji  polskiego ( w  

poniedziałek ) żeby  się  z  nimi  zapoznać. 

Pierwszy  filmik  jest  ogólnym  omówieniem  lektury, drugi  odnosi  się  do  

sporu  o  zamek. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=u8x_V5fvsQc 

 

https://www.youtube.com/watch?v=H2WMl_8XXtA 

 

3. Najważniejsze  treści  z  "Pana  Tadeusza", z  którymi  możesz  spotkać  się  

na  egzaminie  to: 

- bohaterowie  patrioci ( ks. Robak ); walka  o  niepodległość 

 

- bohater, który  przeszedł  przemianę ( Jacek  Soplica - ks. Robak ) 

https://www.youtube.com/watch?v=u8x_V5fvsQc
https://www.youtube.com/watch?v=H2WMl_8XXtA
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- obyczaje  szlacheckie - często  pojawia  się  pytanie, żeby  wymienić  kilka  z   

nich  odnosząc  się  do  znajomości  całej  lektury 

 

- wątek  miłosny ( np. Telimena  jako  przeszkoda  w  miłości  Tadeusza  i  Zosi 

- podobnie  w  "Zemście" - przeszkody  w  miłości  Wacława  i  Klary; Wesele  

Tadeusza  i  Zosi  kończy  spór  pomiędzy  Horeszkami  i  Soplicami - podobnie  

ślub  Wacława  i  Klary  kończy  spór  pomiędzy  Cześnikiem  i  Rejentem ) 

 

- bohater  hołdujący  zagranicznej  modzie ( Telimena, Hrabia - podobnie  jak  w  

"Żonie  modnej" ) 

 

- wyraz  tęsknoty  za  krajem - autor  "Pana  Tadeusza"  jako  wygnaniec, tułacz 

( Inwokacja, opisy  przyrody ) 

 

- zemsta ( Gerwazy, podobnie  Cześnik  szuka  zemsty na  Rejencie  w  

"Zemście" ) 

 

- przyroda  jako  bohater ( podobnie  jak  w  "Świteziance ), symbol  ojczyzny 

 

Tutaj  warto  dokładnie  poczytać  sobie  notatki  z  tego  roku  szkolnego  z  

zeszytu, a  w  materiałach  ksero  strony - 33 - 37 

 

3. Tutaj  podaję  Wam  kilka  linków  do  quizów  z  lektury "Pan  Tadeusz"                

( sprawdziłam  wszystkie  i  nie  zawierają  one  błędów  rzeczowych ) - warto  

poćwiczyć :) wybierz  sobie  jeden  z  nich. 

 

https://samequizy.pl/test-z-lektury-pan-tadeusz/ 

 

https://www.quizme.pl/q/lektury-szkolne/pan-tadeusz-test 

 

https://www.memorizer.pl/test/2833/pan-tadeusz/5 
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