
Poniedziałek/wtorek 18,19.05.2020 r. 

Temat: Co i komu zostawił w testamencie podmiot liryczny wiersza Słowackiego? 

 

1. Odpowiedz na pytania: 

- Co to jest testament? 

- W jakich okolicznościach jest sporządzany? 

- Co może być przedmiotem zapisu?(definicję zapisz do zeszytu) 

 

2. Zapoznaj się z informacjami  o Juliuszu Słowackim (kiedy i w jakich okolicznościach 

nastąpiła śmierć poety, jak wyglądał pogrzeb, gdzie spoczywają jego prochy, informacje 

te wykorzystasz przy interpretacji utworu). 

 

Poeta umarł 3. IV. 1849 r. Pogrzeb odbył się na cmentarzu MONTMARTE w Paryżu. 

Uczestniczyło w nim 30 osób. Drugi pogrzeb odbył się w 1927 r. W Krakowie. Za trumną 

szły setki tysięcy Polaków. Prochy spoczywają na Wawelu obok prochów A. Mickiewicza. 

 

3. Przeczytaj uważnie tekst Juliusza Słowackiego pt. ,,Testament mój”. 

4. Zapoznaj się z tabelą i przepisz ją do zeszytu: 

 

ELEMENTY 

KOMUNIKATU 
TESTAMENT PRAWNICZY TESTAMENT POETYCKI 

Nadawca Testator - konkretna osoba 
Podmiot liryczny utożsamiany z 

J. Słowackim  

Odbiorca Spadkobierca - konkretna osoba 

"Wy, coście mnie znali" 

"dziś was rzucam" - bliscy przyjaciele 

"aż was zjadacze chleba..." - zwykli 

ludzie, przyszłe pokolenia 

przekazywane dobra 
Wartości materialne - ziemia, 

pieniądze, samochód 

Dobra duchowe: 

- postulat walki i pracy dla narodu 

- walka nawet wbrew racjonalnym 

przesłankom, oddanie życia za ojczyznę 

- wiara w pozagrobowe zwycięstwo swej 

poezji, która zmusza do działania 

Język 

Prawniczy, konkretny, 

pozbawiony ozdobników, jasno 

określający ostatnia wolę 

testatora 

Język poetycki: metafory, wyrazy 

nacechowane emocjonalnie, składnia 

retoryczna, patos 

 

 

 

Uwaga: 

Powinniście dostrzec w utworze, że podmiot liryczny( utożsamiany z autorem ) robi 

rozrachunek z własnym życiem. Mówi o sobie z goryczą, gdyż nie zaznał zrozumienia wśród 



współczesnych mu ludzi (niechęć krytyki). Jednocześnie widzi siebie jako sternika na 

walczącym okręcie, spadkobiercę świetnej przeszłości ojczyzny. 

Wiersz powstał 10 lat przed śmiercią poety, nie jest to rzeczywisty testament, ale owoc 

poetyckiej wyobraźni, forma kreacji. 

 

Mam nadzieję, że bez problemu odnaleźliście odbiorcę - spadkobiercę. "Ty" liryczne to nie 

tylko przyjaciele Słowackiego, ale również krytycy, którzy nie rozumieją jego poezji i 

przyszłe pokolenia. 

 

4. Odpowiedz na pytania: 

- Kim jest podmiot liryczny? 

- Jaki "spadek” pozostawił po sobie?. 

-Jakie pozostawił przesłanie dla potomnych? 

- Juliusz Słowacki przywołuje topos ojczyzny jako tonącego okrętu. Kto jeszcze w literaturze 

odwoływał się do tego motywu? Podaj autorów i tytuły ich wierszy. 

-Jaki pisarz przywołał później określenie „kamienie na szaniec” w tytule swojej książki? 

-Czy Juliusz Słowacki czuje się spełnionym poetą? 

-znać, że srogą spełniłem, twardą Bożą służbę...O jakiej służbie pisze poeta? 

-Jaką funkcję pełnią w tym utworze pytania retoryczne? 

5. Wykonaj kartę pracy: 

1.  Czy wiersz spełnia  warunki testamentu- aktu prawnego?  

Tak, 

ponieważ : …………………………………………………………………………………

……….  

Nie, 

ponieważ : …………………………………………………………………………………

……….  

2. W wierszu zostały przeciwstawione różne elementy. Znajdź je i uzupełnij tabelkę 

( zacytuj) : 

( + ) Cytat( + ) Cytat( - )   

 

( - )   

 

Życie 

 

  Śmierć 

Zaangażowanie, siła 

 

  Porażka, bezsilność 

Duma   Pokora 



 

Moc poezji   Brak spadkobiercy 

poetyckiego 

Nadzieja  

 

 Przemijanie 

  

3. Jakich wskazówek dotyczących pochówku udziela podmiot liryczny? Zacytuj i wyjaśnij. 

-

 ………………………………………………………………………………………………

…………..…………………………………………………………………………………  

4. Jakie polecenia zostawia przyjaciołom? Zacytuj i wyjaśnij.   

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

5. Jakie przesłanie pozostawia potomnym? Zacytuj i wyjaśnij. -

 ………………………………………………………………………………………………

…………..…………………………………………………………………………………  

6. Jaki obraz poety wyłania się z wiersza? -

 ………………………………………………………………………………………………

………….……………………………………………………………………………………  

7. Wypisz wskazane środki stylistyczne:  

a) z 1. zwrotki  

epitet ……………………………………………………………………………………  

wyliczenie …………………………………………………………………………………..  

b) z 1. zwrotki  

rymy ……………………………………………………………………………………  

c) z 2. zwrotki 

 porównanie ……………………………………………………………………………..  

d) z 3. zwrotki  

metaforę ………………………………………………………………………………..  

anaforę ……………………………………………………………………………………..  

zwrot do adresata …………………………………………………………………………...  

e) z 5. zwrotki  

anaforę …………………………………………………………………………………. 

 f) z 6. zwrotki  



rymy ……………………………………………………………………………………  

g) z 7. zwrotki  

porównanie ……………………………………………………………………………..  

h) z 9. zwrotki  

metaforę ………………………………………………………………………………... 

 i) z 10. zwrotki  

zwrot do adresata ……………………………………………………………………...  

8. Określ, czy podane sformułowania są prawdziwe czy fałszywe: P/ F                                                        

-Podmiot liryczny spotyka się z obojętnością ze strony osób sobie współczesnych.                                    

-Osoba mówiąca ma wielkie grono kochających przyjaciół.                                                                                             

-Treść wiersza nie wykracza poza zakres typowego testamentu.                                                                       

-Utwór jest stylizowanym testamentem – testamentem literackim.                                                                      

-Adresatami wiersza są: współcześni poecie, przyszłe pokolenia, grono przyjaciół.                                                             

-Wiersz zawiera rozmyślania o zniewolonym narodzie.                                                                                                      

-Jest to przykład wiersza stroficznego, podzielonego na zwrotki równej długości.                                         

-Utwór jest przykładem wiersza sylabicznego o parzystej liczbie sylab.                                                                   

-W wierszu pojawia się alegoria ojczyzny. 

- Wiersz jest przykładem liryki bezpośredniej. 

Uwaga! Do sprawdzenia przesyłacie zadanie 4 (odpowiedzi na pytania) i 5 (kartę 

pracy). 

 

Środa/czwartek  20,21.05.2020 r. 

Temat: Przed egzaminem –redagujemy opowiadanie. 

1. Wybierz jeden z tematów i napisz opowiadanie.(przesyłacie pracę do 21 maja) 

a) Napisz opowiadanie o spotkaniu jednego z bohaterów Zemsty z bohaterem innego utworu 

literackiego, w czasie którego jeden z nich przedstawi najśmieszniejszą sytuację ze swojego 

życia. Wypracowanie powinno dowodzić, że bardzo dobrze znasz obie wybrane postacie. 

Twoja praca powinna liczyć co najmniej 200 słów. 

b)Wyobraź sobie, że jeden z bohaterów literackich, podobnie jak latarnik z noweli Henryka 

Sienkiewicza, zetknął się z książką z listy lektur obowiązkowych.  

Napisz o tym opowiadanie. Twoja praca powinna liczyć co najmniej 200 wyrazów.  

 

c)Wyobraź sobie, ze jesteś Ebenezerem Scroog’em. Napisz opowiadanie z elementami opisu 

przeżyć, w którym opowiesz o swojej wewnętrznej przemianie. Wykaż, że dobrze znasz treść  

lektury ,,Opowieść wigilijna” Charlesa Dickensa. Twoja praca powinna liczyć co najmniej 

200 słów. 



 

 

Piątek 22.05.2020 r. 

 

Temat: Mowa zależna i niezależna – powtarzamy. 

 

Mamy dwa sposoby wymieniania między sobą uwag, myśli i spostrzeżeń. 

Mowa niezależna: 

– Jest to dosłowne przytoczenie czyjejś wypowiedzi, cytowanie kogoś. 

– Przytoczona wypowiedź zachowuje własną budowę gramatyczną i jest niezależna 

składniowo od zdania wprowadzającego. 

– Taką wypowiedź wprowadzamy po dwukropku ujmując ją w cudzysłów albo tylko w 

pauzy dialogowe. 

– Zazwyczaj towarzyszy jej zdanie wprowadzające. 

Mowa zależna: 

– Jest to ujęcie własnymi słowami czyjejś wypowiedzi. 

– W mowie zależnej oddajemy sens cudzej wypowiedzi, ale nie przytaczamy cudzych 

słów dosłownie. 

– Przybiera ona często formę zdania złożonego podrzędnie ze spójnikiem, że. 

 

Można dowolnie przekształcać mowę zależną w niezależną i odwrotnie – z niezależnej w 

zależną. Zdanie wprowadzające staje się wtedy nadrzędnym, a zdanie wprowadzane – 

podrzędnym dopełnieniowym, połączonym spójnikami: że, żeby, czy. W razie potrzeby 

zmieniamy osobę zaimka oraz osobę i tryb czasownika. 

Generalnie różnica między tymi dwoma sposobami polega na tym, że mowa niezależna 

ma charakter naturalnej rozmowy, jest żywym dialogiem oddającym emocje towarzyszące 

mówiącym. W mowie zależnej autor wypowiedzi może łatwiej scharakteryzować 

mówiącego, może oddać sposób mówienia, opisać jego stan psychiczny i usposobienie. 

 

Zapamiętaj: 

Mowa niezależna polega na dosłownym przytoczeniu wypowiedzi czyjejś lub własnej. 

Mowa zależna polega na przytoczeniu czyjejś lub własnej wypowiedzi w formie zdania 

podrzędnego dopełnieniowego. 

 

I. Wykonaj ćwiczenia: 

1.Zamień mowę niezależna na zależną: 



 

a) Dziś radio podało znajomość: „Do Polski przyjedzie w tym roku Leonard Cohen”. 

b) Nauczyciel poprosił uczniów: „Ustawcie krzesła w Sali gimnastycznej”. 

c) Mama przykazała rodzeństwu: „Nie otwierajcie nikomu drzwi”. 

 

2.Zamień mowę zależną w niezależną: 

a) Przeczytałam w ogłoszeniu, że potrzebna jest osoba do pracy na basenie. 

b) Ciocia napisała w liście, że zaprasza nas na wakacje. 

c) Matka poleciła córce, żeby umyła okna. 

 

3.Ułóżcie dziesięciozdaniowy tekst na dowolny temat. Zapiszcie go w formie mowy 

niezależnej.  

Uwaga! (dla chętnych)  

 Zapoznaj się z krótką lekcją online, szczególnie zwróć uwagę na zamianę mowy niezależnej na mowę 

zależną. Link do wykładu z przykładami: https://www.youtube.com/watch?v=PDVKXmJ7fgY Mowa 

niezależna i zależna - #8 język polski  

 Ćwiczenia w zamianie mowy zależnej na niezależną i niezależnej na zależną znajdziesz na stronach: 

https://www.polskinawynos.com/wp-content/uploads/2017/03/mowa-niezalezna.pdf 

https://www.polskinawynos.com/wp-content/uploads/2017/03/mowa-zalezna-pytania.pdf 

 Bardzo dokładnie przeanalizuj przykłady, są ciekawe i utrwalisz wiadomości. 

 

Proszę o przesłanie na mojego maila ćwiczenia 1,2,3. Miłej pracy. W razie kłopotów z ćwiczeniami 

dzwońcie lub piszcie.  
 

https://www.polskinawynos.com/wp-content/uploads/2017/03/mowa-zalezna-pytania.pdf

