
           21.04 - 4.05 

T. Wkraczamy w mroczny świat ballad Adama Mickiewicza 

Wróć do „Dziadów” i notki biograficznej o autorze. Wykorzystaj ją i info ze stron 255 i 373 . A teraz zbuduj notatkę w 

formie słoneczka z faktami z życia Mickiewicza ( daty, miejsce urodzenia i pochówku, miłości, działalność polityczna i 

wojskowa, zsyłki, podróże, dorobek literacki). 

Przeczytaj def. ballady- str.262 i przepisz ją do słowa- ludowej.  

Przeczytaj na głos „Świteziankę”- 253. Po ponownym przeczytaniu zbierz informacje o: 

Strzelcu-…………………………………….. 

Dziewczynie-……………………………….. 

Miejscu wydarzeń-……………………… 

Czasie akcji-…………………………… 

1. Odpowiedz pełnymi zdaniami, ale nie cytuj. 

a) Co proponuje młodzieniec swojej ukochanej? – 7,8 zwrotka 

b) Czyje rady przywołuje dziewczyna po deklaracji strzelca?- 9 zwr. 

c) Jaką przestrogę usłyszał leśnik z ust wybranki? – 12 zwr. 

d) Kto i jak „kusi” mężczyznę w drodze powrotnej? Kto- (wygląd)……………………………..……………. Jak ( zachowanie, 

słowa, gesty)…………………………………………………………………………………………… 

e) Kim była kusicielka i dlaczego przybrała taką postać? 

f) Jaka kara spadła na strzelca za niedotrzymanie obietnicy? Podaj 3 przykłady- zwrotki: 33,34,36,38. 

g) Czego nauczyła Cię ta ballada? 

2. Wykonaj ćw. 1 str.255 i ustnie 3b. 

„Lilije” 

1.Ustal symbolikę lilii ( kwiat) 

2.Przeczytaj tekst 

3.Wykonaj ćw.1a w zeszycie- 13-15 punktów i ustnie 1b. 

4.Ustal wady : 

Żony-…………………………………………………………………………………………………………….. 

Braci-……………………………………………………………………………………………………………… 

5.Za co ukarano żonę, a za co braci? 

6.Jak zachowuje się przyroda w obu balladach, komu/czemu sprzyja(pomaga)? Patrz ćw.3 str. 262 

7.Wypisz 3 el.fantastyczne z „Liliji” i 3 el. Grozy. 

8.Do którego innego utworu A. Mickiewicza nawiązują ballady? 

9. Wypisz z wybranej ballady :  2 porównania, 2 zdrobnienia, 2 wykrzyknienia, 2 onomatopeje, 2 apostrofy, 3 

archaizmy, 2 przenośnie, powtórzenie,1  anaforę, 2 pytania retoryczne, rym dokładny i niedokładny. 

              Korzystając z otrzymanych kserówek, napisz opowiadanie o wydarzeniach z ballady z punktu widzenia 

pustelnika-„Lilije” albo modrzewia – „Świtezianka”. Narracja 1- osobowa. Objętość 180- 200 słów. Patrz temat -

opowiadanie - str. 263-264, ćw. 1,5,6- do wykorzystania.  Piszemy czcionką Times new roman - 12.   Prace oddajemy 

do 4 maja. Proszę o samodzielność i terminowe wysyłanie. 

Ps. Życzę zdrowia i weny twórczej! 

 



 


