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Klasa  VIII - 04.05.20r. 

 

Temat1: Wpływ  ideologii  na  jednostkę  we  fragmencie  powieści  

"Złodziejka  książek". 

 

Temat2: I. Krasicki  "Żona  modna", A. Fredro  "Zemsta" - powtórzenie  

przed  egzaminem. 

 

Temat1. 

1. Przeczytaj. 

 Na  lekcji  pierwszej  popracujemy  z  fragmentem  powieści, na  

podstawie  której  powstał  film  o  tym  samym  tytule.  

 Główną  bohaterką  książki  jest  Liesel  Meminger - tytułowa  złodziejka. 

Swoją  pierwszą  książkę  kradnie  podczas  pogrzebu  młodszego  brata... 

"Podręcznik  grabarza"... Dzięki  tej  książce  uczy  się  czytać, poznawać  moc  

zapisanych  słów.  

 Jak  podają  recenzje  tej  powieści: " Później przyjdzie czas na kolejne 

książki: płonące na stosach nazistów, ukryte w biblioteczce żony burmistrza i 

wreszcie te własnoręcznie napisane… Ale Liesel żyje w niebezpiecznych 

czasach. Kiedy jej przybrana rodzina udziela schronienia Żydowi, świat 

dziewczynki zmienia się na zawsze…" 

 

Może  znajdziecie  czas  na  obejrzenie  filmu? Moglibyście  wykorzystać  go  

na  egzaminie - jeśli  mielibyście  w  poleceniu  możliwość  odniesienia  się  do  

innego  niż  literatura  tekstu  kultury. Film  możecie  obejrzeć  na  cda, podaje  

Wam  link  

 

https://www.cda.pl/video/606428bc 

 

2. Przeczytaj  fragment  tekstu - podręcznik  str. 177 - 179. + informację  w  

zielonej  ramce  nad  tekstem ( "Po  zakończeniu  I wojny..." ) 

 

 Żeby  lepiej  zrozumieć  zachowanie  bohaterów  książki, trzeba  sie  

odnieść  do  czasów  historycznych, w  których  rozgrywa  się  utwór. Wiecie  

już, że  jest  to  okres  po  I  wojnie - w  Niemczech ( gdzie  rozgrywa  się                 

akcja ) pod  względem  gospodarczym  nie  dzieje  się  najlepiej, co  wpływa  na  

nastroje  społeczne. Są  to  czasy  tzw. Wielkiego  kryzysu, biedy, bezrobocia. 

Niemcy  są  oburzeni  koniecznością  płacenia  reparacji  powojennych, czują  

https://www.cda.pl/video/606428bc
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się  upokorzeni. Będą  więc  szukać  rekompensaty - chociażby  moralnej - w  

różnego  typu  ideologiach. Zwróćcie  uwagę, że  wtedy zaczynają  się  rodzić  

faszyzm  i  nazizm - znane  Wam  z  historii  ustroje  totalitarne. 

Modne  stają  się pojęcia: 

- rasizm, antysemityzm, ksenofobia, nacjonalizm - które  doprowadzą  do  tego, 

że  Niemcy  zaczną  się  uważać  za  rasę  Panów... 

 

3. Zwróćmy  uwagę  na  postać  Hansa  Juniora 

- jaki  jest  jego  stosunek  do  ojca 

- jakie  ma  poglądy - skąd  je  bierze 

- jak  rozumie  patriotyzm 

- jakie  śmiecie  i  wielkość  ma  na  myśli  mówiąc: "Jak  prawdziwy  

mężczyzna  może  nic  nie  robić, kiedy  cały  naród  wymiata  śmiecie  i  dąży  

do  wielkości." 

 

4. Zapisz. 

 Hans  Junior  nie  wzbudza  sympatii  czytelnika. Jego  oczy  są  

"zhitleryzowane"  jak  określa  narrator.  

 Nie  toleruje  poglądów, które  są  odmienne  od  jego. Uważa, że 

ideologia  wyznawana  przez  niego  jest  słuszna, dlatego  traktuje  ojca  z  

pogardą. Fascynują  go  teorie  głoszone  przez  Hitlera. Dla  niego  patriotyzm - 

oznacza  przywrócenie  potęgi  Niemiec, panowanie  nad  innymi. Aby  to  

osiągnąć, należy  pozbyć  się  "śmieci" - jak  możemy  się  domyślić  

narodowości  takich  jak  Żydzi. Ludzi, którzy  nie  zgadzają  się  z  tymi  

poglądami, traktuje  jak  wrogów.  

 Jest  zupełnie  zaślepiony  i  niewolniczo  oddany  ideologii. Można  rzec, 

że  jest  jej  niewolnikiem. 

 

5. Zastanów  się - co  wpływa  na  kształtowanie  się  postaw  młodych  ludzi 

- ludzi  takich  jak  Ty :)  

Zapisz  krótko  swoje  wnioski  w zeszycie, nie  przesyłaj  do  mnie. 

 

 

 

Temat2: I. Krasicki  "Żona  modna", A. Fredro  "Zemsta" - powtórzenie  

przed  egzaminem. 
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Kochani, żeby  sobie  przypomnieć  najważniejsze  zagadnienia  dotycząc  tych  

tekstów - najlepiej  sięgnąć  do  zeszytu  z  klasy  VII. W  materiałach  ksero - są  

na  stronach: 30, 68 

 

Zwróćcie  uwagę  na  gatunki  literackie: satyrę  i  komedię - na  egzaminie  

mogą  się  pojawić  pytania  ich  dotyczące.  W  materiałach  ksero  macie  też  

tematy, przy  których  możecie  odwołać  się  do  tych  tekstów. 

 

Gdyby  ktoś  potrzebował  przeczytać  sobie  tekst  "Żony  modnej" - podaję  

Wam  namiary: 

 

https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/satyry-czesc-pierwsza-zona-modna/ 

 

Podaje  też  linki  do  materiałów, gdzie  wysłuchacie  omówienia  

powtórkowego  obu  tekstów. Warto  z  nich  skorzystać :) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=YmXhwqsv47A       "Żona  modna" 

 

https://www.youtube.com/watch?v=KZ6zizbkh3c       "Zemsta" 

 

W  ramach  powtórki  odpowiedz  na  pytania - nie  odsyłaj  odpowiedzi - 

poprawne  odpowiedzi  podam  jutro :) - możesz  korzystać  z  tekstu  

satyry. 

 

"Żona  modna" 

 

Zaznacz  P(rawda)  lub F(ałsz ) 

 

1) Utwór  ma  formę  dialogu. 

2) Rozmowa  odbywa  się  między  trzema  mężczyznami, z  których  jeden  ma  

na  imię  Piotr. 

3) Piotr  opowiada  o  swojej  żonie, która  pochodziła  z  miasta  i  była  bogata. 

4) Mąż  wyznaje, że  w  narzeczeństwie  żona  kochała  go  do  szaleństwa. 

5) Przed  ślubem  narzeczeni  spisali  intercyzę  składającą  się  z  7  punktów. 

6) Małżonkowie  zamieszkali  na  wsi  w  majątku  męża. 

7) Do  dworku  jechali  francuską  karetą  w  towarzystwie  ulubionych  zwierząt  

pani. 

https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/satyry-czesc-pierwsza-zona-modna/
https://www.youtube.com/watch?v=YmXhwqsv47A
https://www.youtube.com/watch?v=KZ6zizbkh3c


4 
 

8) Żona  poleciła  zwolnić  z  pracy  kucharza, zasugerowała, że  musi  być  

przyjęty  nowy, który  zaspokoi  gusta  gości. 

9) Dama  serdecznie  przywitała  się  z  szafarzem  Franciszkiem. 

10) Żona  potrzebowała  dla  siebie  7  osobnych  pomieszczeń. 

11) Nie  chcąc  patrzeć  na  zmiany  w  domu, mąż  uciekł. 

12 ) Podczas  uczty  wydanej  dla  gości  żona  usługiwała  wszystkim. 

13) Panu  Piotrowi  żal  było  wypijanego  przez  gości  wina. 

14) Gdy  doszło  do  pożaru  zabudowań, wszyscy  rzucili  się  na  ratunek. 

15) Małżonkowie  zamieszkali  w  mieście. 

16) Pan  Piotr  żałuje  ożenku, ale  musi  się  pogodzić  z  rzeczywistością. 

 

"Zemsta" 

1) "Zemsta"  jest  tragedią  romantyczną. 

2) Główni  bohaterowie  to: Rejent  Raptusiewicz  i  Cześnik  Milczek. 

3) Klara  zgadza  się  na  potajemną  ucieczkę  z  Wacławem. 

4) Papkin  składa  Klarze  śluby  posłuszeństwa, wytrwałości  i  odwagi. 

5) Klara  wypłaca  odszkodowanie  za  zerwane  zaręczyny  Wacława  z  

Podstoliną. 

6) "Mocium  panie"  jest  ulubionym  powiedzeniem  Cześnika. 

7) "Niech  się  dzieje  wola  nieba, z  nią  się  zawsze  zgadzać  trzeba" - to  

ulubione  powiedzenie  Papkina. 

8) Podstolina  ma  na  imię  Hanna. 

9) Tytuł  utworu  ma  znaczenie  ironiczne. 

10) Utwór  powstał  w  epoce  romantyzmu. 

 

 

 

 

 

 

 


