
 

j. polski, kl. VII- 4-8.05.2020             

    Aleksander Fredro „Zemsta" 

Poznam dramat A. Fredro „Zemsta". 

ZAGADNIENIE I:Staropolskim obyczajem…życie Aleksandra Fredry i   geneza Zemsty 

Zapoznaj się z informacją dotyczącą autora, okolicznościami  powstania utworu(geneza) 

Zapisz w zeszycie informację dotyczącą miejsca i czasu akcji. 

Przypomnij wiadomości na temat szlacheckiej obyczajowości(sarmatyzm, strój szlachecki) 

https://epodreczniki.pl/a/idz-serdenko-bo-cie-trzepne---zemsta-o-klotni-i-zgodzie/D5uI9VCPU 

 

    Obejrzyj prezentację: 

https://prezi.com/z4lrk0jnl7w0/zemsta-a-fredry/?webgl=0 

Narysuj projekt  kostiumu dla wybranego bohatera Zemsty( pracę tę wykonacie na lekcji 

plastyki) 

 

ZAGADNIENIE II: Tu mieszkamy jakby sowy. Rewia postaci. 

Dokonasz charakterystyki bohaterów, uwzględnisz motywację ich działań. 

Załącznik- Karta pracy ( Rewia postaci- zdjęcie wykonanej karty prześlij na pocztę-do 7 maja 2020) 

 

 

ZAGADNIENIE III: “I śmiech niekiedy może być nauką, jeśli się z przywar nie z  

                                          ludzi   natrząsa” – o komizmie. 

 

Zapoznasz się z pojęciem komizmu, rodzajami komizmu ( na to zagadnienie przeznacz 2 

godziny lekcyjne) 

 

https://marzanka.pl/2020/03/15/i-smiech-niekiedy-moze-byc-nauka-jesli-sie-z-przywar-nie-z-ludzi-

natrzasa-o-komizmie/ 

1.Jaki utwór nazywamy komedią? Zapisz notatkę w  zeszycie- informacje w tym linku. 

https://epodreczniki.pl/a/idz-serdenko-bo-cie-trzepne---zemsta-o-klotni-i-zgodzie/D5uI9VCPU
https://prezi.com/z4lrk0jnl7w0/zemsta-a-fredry/?webgl=0
https://marzanka.pl/2020/03/15/i-smiech-niekiedy-moze-byc-nauka-jesli-sie-z-przywar-nie-z-ludzi-natrzasa-o-komizmie/
https://marzanka.pl/2020/03/15/i-smiech-niekiedy-moze-byc-nauka-jesli-sie-z-przywar-nie-z-ludzi-natrzasa-o-komizmie/


2. Komizm językowy- kto mówi? W jakiej sytuacji wypowiada swoją kwestię? 

Na czym polega komizm? Odpowiedzi zapisz w zeszycie. 

Idź serdeńko, bo cię trzepnę- 

Mózgu we łbie za trzy grosze- 

O królowo wszechpiękności! Ornamencie człowieczeństwa! 

3. Komizm sytuacyjny- wyszukaj w tekście sytuacje komiczne- zapisz  przykład  takiej 

sytuacji w zeszycie. 

4.Komizm postaci-Jestem Papkin-Lew Północy- w jakich okolicznościach zostały 

wypowiedziane te słowa?(lwami nazywano wybitnych wodzów, hetmanów, a nawet królów, 

aby uwypuklić ich męstwo). Przypomnij inne komiczne sceny pokazujące kontrast między 

słowami a czynami bohatera. Zapisz jeden przykład.  

5 Galeria przysłów-wypisz z utworu dwa przysłowia. 

6.  Budowa zewnętrzna i wewnętrzna  dramatu: 

https://marzanka.pl/2020/03/15/kto-sie-na-kim-i-za-co-msci-w-zemscie/ 

Załącznik- karta pracy –Spleceni wątkami- bez punktu 7 i 8 –wypełnioną kartę prześlij na pocztę- do 8 

maja 2020 

 

 

ZAGADNIENIE IV:  Ćwiczenia redakcyjne. 

Wciel się w rolę Rejenta lub Cześnika i wykonaj polecenia przypisane poszczególnym 

grupom umieszczone w poniższym linku. 

Dziewczęta-grupa Rejenta 

chłopcy – grupa Cześnika 

https://inspirowniaedukacyjna.blogspot.com/2020/02/czesnik-i-rejent-zostaja-redaktorami.html 

             Wykonaj też polecenie 7 i 8 z karty pracy (Spleceni wątkami)-  obie prace wykonaj do 13 maja, 

następnie wyślij mi  na pocztę 

https://marzanka.pl/2020/03/15/kto-sie-na-kim-i-za-co-msci-w-zemscie/
https://inspirowniaedukacyjna.blogspot.com/2020/02/czesnik-i-rejent-zostaja-redaktorami.html

