Zagadnienia dla samodzielnej pracy ucznia w domu do dnia 25.03.2020r.
Praca opiera się na podręczniku szkolnym ucznia klasy ósmej i na lekturze obowiązkowej Pan
Tadeusz”.

I Temat: Adam Mickiewicz – autor polskiej epopei narodowej.
1. Proszę zapoznać się z twórczością i biogramem pisarza oraz informacjami o „Panu
Tadeuszu” - podręcznik - strony 136 – 167.
2.Na podstawie podręcznikowych informacji proszę o wykonanie do zeszytu notatki
zawierającej:
a) informacje związane z życiem Adama Mickiewicza,
b) informacje związane z epopeją „Pan Tadeusz”,
c) podać cechy epopei – podręcznik str. 309,
d) podać cechy epiki – podręcznik str. 308 .

II Temat: W kraju lat dziecinnych.
Praca ucznia opiera się na podręczniku strony 138 – 139-140-141.
1. Zapoznaj się z fragmentem utworu „Pan Tadeusz”.
2.Przeanalizuj inwokację.
3. Napisz w zeszycie notatkę : Do kogo jest skierowana inwokacja? Co jest przedmiotem
prośby?
4.Na podstawie fragmentu opisującego przyjazd Tadeusza do domu wymień wszystkie
elementy wystroju dworku, które są związane z polskością, patriotycznym charakterem domu
Sopliców.
5. Napisz, jak Ty postrzegasz swoją ojczyznę (praca powinna mieć co najmniej 70 słów),
6.Naucz się na pamięć : obowiązkowo czterech pierwszych wersów z inwokacji oraz innych
dowolnych 16 wersów (może być więcej) z dowolnego fragmentu „Pana Tadeusza” (łącznie
około 20 wersów tworzących logiczną, spójną całość).

III Temat: Soplicowo i jego mieszkańcy.

Pracę wykonaj z lekturą „Pan Tadeusz”
1. Jak wyglądał dwór w Soplicowie i jaka była okolica dworu? (księga I wersy 14 – 40).
2. Zbierz informacje o mieszkańcach Soplicowa:
- Zosia - księga I wersy 110- 140,
- Sędzia - księga I wersy 77 ,
- pan Wojski - księga I wersy 150 -170, 868- 891,
- Tadeusz - księga I wersy 618 – 677,
- Kwestarz Robak – księga I wersy 841 – 895.
3. Pan Wojski wyjaśnia Tadeuszowi przybycie gości do Soplicowa. Na podstawie
wersów 171-180 księgi I wyjaśnij przyczynę przybycia gości do Soplicowa.
IV Temat: Historia Jacka Soplicy.
1. Kim jest ksiądz Robak? Księga X wersy 448 – 765 – spowiedź Jacka Soplicy.
a. Historia miłości.
b. Wizyty w zamku Stolnika Horeszki – co o sobie, jako kandydacie na zięcia myślał
Jacek?
c. Do czego Jacek był potrzebny Stolnikowi, czyli jakie były prawdziwe intencje
zaprosin Jacka przez magnata?
d. W jakich okolicznościach dowiaduje się Jacek o planach Stolnika dotyczących
wydania na mąż córki?
e. Jak Jacek planował zemstę na Stolniku? – wersy 647-660.
f. Jaki był Jacek w oczach Klucznika? – wersy 700 – 720.
g. W jakich okolicznościach Jacek zabił Stolnika? – wersy 720 – 763.
h. Jak toczyły się losy Jacka po śmierci Stolnika? – wersy 780-865.
i. Jaka tajemnicę skrywał przez lata Klucznik? – wersy 865- 876.
V Tematy wypracowań:
1. Miłość czasem przynosi szczęście, a czasem cierpienie i rozczarowanie. Napisz
rozprawkę, w której rozważysz, jak miłość wpłynęła na postępowanie wybranych
przez Ciebie bohaterów literackich. Odwołaj się do „Pana Tadeusza” i innej wybranej
przez Ciebie lektury obowiązkowej. Twoja praca powinna liczyć co najmniej 200
słów.
2. Napisz artykuł, w którym przekonasz innych, że warto nie poddawać się w obliczu
trudności. Odwołaj się do „Pana Tadeusza” i innej lektury obowiązkowej (np.:
„Zemsta” A. Fredry lub „Quo vadis” H. Sienkiewicza, lub „Stary człowiek i morze”
E. Hemingwaya).
VI Przesyłam też próbny arkusz egzaminu ósmoklasisty(POBIERZ), który należy
przeanalizować i wypełnić.

VII Dodatkowo można korzystać z materiałów ze strony CKE:
https://www.cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/materialy-dodatkowe/zestawy-zadanpowtorkowych/
lub z epodręczników.

