
Zwracam się z prośbą, aby wszystkie zadania były odrabiane w zeszycie języka 
polskiego lub na kartkach, które  gromadzimy w teczkach. 
Po powrocie do szkoły wszystkie zadania zostaną sprawdzone i ocenione.  
Proszę aby uczniowie pracowali  zgodnie z podanym tygodniowym 
harmonogramem. 
 
Klasa 7 
 
Tydzień I 

Zapoznanie się z filmem pt .”Pan Tadeusz”, który dostępny jest za darmo na 
stronie 

https://adapter.pl/filmy/pan-tadeusz/ 

 

Koniecznie proszę o zajrzenie tutaj, materiały nr 26, 145, 59 
https://www.youtube.com/results?search_query=pan+tadeusz+wiedza+z+wami 
 
Te materiały są przystępne, wiele wyjaśnia i uporządkują wiedzę.  
 
 

 

Zagadnienia do opracowania: 
1. Wypisz bohaterów filmu, szczegółowo opisz trzech z nich. 
2. Na podstawie tekstu opisz dworek w Soplicowie 

 

Litwo! Ojczyzno moja! ty jesteś jak zdrowie: 

Ile cię trzeba cenić, ten tylko się dowie, 

Kto cię stracił. Dziś piękność twą w całej ozdobie 

Widzę i opisuję, bo tęsknię po tobie.  

Panno święta, co Jasnej bronisz Częstochowy 

I w Ostrej świecisz Bramie! Ty, co gród zamkowy 

Nowogródzki ochraniasz z jego wiernym ludem! 

Jak mnie dziecko do zdrowia powróciłaś cudem 

(Gdy od płaczącej matki, pod Twoją opiekę 

Ofiarowany, martwą podniosłem powiekę; 

I zaraz mogłem pieszo, do Twych świątyń progu 

Iść za wrócone życie podziękować Bogu), 

https://adapter.pl/filmy/pan-tadeusz/
https://www.youtube.com/results?search_query=pan+tadeusz+wiedza+z+wami


Tak nas powrócisz cudem na Ojczyzny łono.  

Tymczasem przenoś moją duszę utęsknioną 

Do tych pagórków leśnych, do tych łąk zielonych, 

Szeroko nad błękitnym Niemnem rozciągnionych; 

Do tych pól malowanych zbożem rozmaitem, 

Wyzłacanych pszenicą, posrebrzanych żytem; 

Gdzie bursztynowy świerzop, gryka jak śnieg biała, 

Gdzie panieńskim rumieńcem dzięcielina pała, 

A wszystko przepasane jakby wstęgą, miedzą 

Zieloną, na niej z rzadka ciche grusze siedzą.  

 

 

Śród takich pól przed laty, nad brzegiem ruczaju, 

Na pagórku niewielkim, we brzozowym gaju, 

Stał dwór szlachecki, z drzewa, lecz podmurowany; 

Świeciły się z daleka pobielane ściany, 

Tym bielsze, że odbite od ciemnej zieleni 

Topoli, co go bronią od wiatrów jesieni.  

Dom mieszkalny niewielki, lecz zewsząd chędogi, 

I stodołę miał wielką, i przy niej trzy stogi 

Użątku, co pod strzechą zmieścić się nie może. 

Widać, że okolica obfita we zboże, 

I widać z liczby kopic, co wzdłuż i wszerz smugów  

Świecą gęsto jak gwiazdy, widać z liczby pługów 

Orzących wcześnie łany ogromne ugoru, 



Czarnoziemne, zapewne należne do dworu, 

Uprawne dobrze na kształt ogrodowych grządek: 

Że w tym domu dostatek mieszka i porządek. 

Brama na wciąż otwarta przechodniom ogłasza, 

Że gościnna, i wszystkich w gościnę zaprasza.  

Właśnie dwukonną bryką wjechał młody panek 

I obiegłszy dziedziniec zawrócił przed ganek. 

Wysiadł z powozu; konie porzucone same, 

Szczypiąc trawę ciągnęły powoli pod bramę. 

We dworze pusto: bo drzwi od ganku zamknięto 

Zaszczepkami i kołkiem zaszczepki przetknięto. 

Podróżny do folwarku nie biegł sług zapytać, 

Odemknął, wbiegł do domu, pragnął go powitać. 

Dawno domu nie widział, bo w dalekim mieście 

Kończył nauki, końca doczekał nareszcie. 

Wbiega i okiem chciwie ściany starodawne 

Ogląda czule, jako swe znajome dawne. 

Też same widzi sprzęty, też same obicia, 

Z którymi się zabawiać lubił od powicia, 

Lecz mniej wielkie, mniej piękne niż się dawniej zdały. 

I też same portrety na ścianach wisiały: 

Tu Kościuszko w czamarce krakowskiej, z oczyma 

Podniesionymi w niebo, miecz oburącz trzyma; 

Takim był, gdy przysięgał na stopniach ołtarzów, 

Że tym mieczem wypędzi z Polski trzech mocarzów, 



Albo sam na nim padnie. Dalej w polskiej szacie 

Siedzi Rejtan, żałośny po wolności stracie; 

W ręku trzyma nóż ostrzem zwrócony do łona, 

A przed nim leży Fedon i żywot Katona. 

Dalej Jasiński, młodzian piękny i posępny; 

Obok Korsak, towarzysz jego nieodstępny: 

Stoją na szańcach Pragi, na stosach Moskali, 

Siekąc wrogów, a Praga już się wkoło pali. 

Nawet stary stojący zegar kurantowy  

W drewnianej szafie poznał, u wniścia alkowy; 

I z dziecinną radością pociągnął za sznurek, 

By stary Dąbrowskiego usłyszeć mazurek.  

Biegał po całym domu i szukał komnaty, 

Gdzie mieszkał dzieckiem będąc, przed dziesięciu laty. 

(…) 

 

 

Tymczasem na folwarku nie uszło baczności, 

Że przed ganek zajechał któryś z nowych gości. 

Już konie w stajnią wzięto, już im hojnie dano, 

Jako w porządnym domu, i obrok, i siano: 

Bo Sędzia nigdy nie chciał, według nowej mody, 

Odsyłać koni gości Żydom do gospody. 

Słudzy nie wyszli witać; ale nie myśl wcale, 

Aby w domu Sędziego służono niedbale: 

Słudzy czekają, nim się pan Wojski ubierze, 

Który teraz za domem urządzał wieczerzę. 



On pana zastępuje i on, w niebytności 

Pana, zwykł sam przyjmować i zabawiać gości 

(Daleki krewny pański i przyjaciel domu).  

Widząc gościa, na folwark dążył po kryjomu, 

Bo nie mógł wyjść spotykać w tkackim pudermanie; 

Wdział więc jak mógł najprędzej niedzielne ubranie 

Nagotowane z rana, bo od rana wiedział, 

Że u wieczerzy będzie z mnóstwem gości siedział.  

 

 

Pan Wojski poznał z dala, ręce rozkrzyżował 

I z krzykiem podróżnego ściskał i całował. 

Zaczęła się ta prędka, zmieszana rozmowa, 

W której lat kilku dzieje chciano zamknąć w słowa 

Krótkie i poplątane, w ciąg powieści, pytań, 

Wykrzykników i westchnień, i nowych powitań. 

Gdy się pan Wojski dosyć napytał, nabadał, 

Na samym końcu dzieje tego dnia powiadał.  

«Dobrze mój Tadeuszu, (bo tak nazywano 

Młodzieńca, który nosił Kościuszkowskie miano 

Na pamiątkę, że w czasie wojny się urodził) 

Dobrze mój Tadeuszu, żeś się dziś nagodził 

Do domu, właśnie kiedy mamy panien wiele. 

Stryjaszek myśli wkrótce sprawić ci wesele; 

Jest z czego wybrać; u nas towarzystwo liczne 



Od dni kilku zbiera się na sądy graniczne, 

Dla skończenia dawnego z panem Hrabią sporu. 

I pan Hrabia ma jutro sam zjechać do dworu; 

Podkomorzy już zjechał z żoną i z córkami. 

Młodzież poszła do lasu bawić się strzelbami, 

A starzy i kobiety żniwo oglądają 

Pod lasem i tam pewnie na młodzież czekają. 

Pójdziemy, jeśli zechcesz, i wkrótce spotkamy 

Stryjaszka, Podkomorstwo i szanowne damy». 

Pan Wojski z Tadeuszem idą pod las drogą, 

I jeszcze się do woli nagadać nie mogą. 

 

 

3. Na podstawie fragmentu opisującego przyjazd Tadeusza do domu wymień wszystkie 

elementy wystroju dworku, które związane są z polskością, patriotycznym 

charakterem domu Sopliców. 

4. Napisz list, w którym zachęcisz kolegów do obejrzenia filmu pt. „Pan Tadeusz”. 
 


