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ZAGADNIENIE I: W ODMĘTACH ŻYCIA – BURZA (I) CYPRIANA NORWIDA 
Opowiesz o scenerii przedstawionej w utworze, wyjaśnisz znaczenie apostrofy.

1.Przeczytaj wiersz – str,181.
2.Wykonaj polecenie 3, 5 str.182-183 ( w zeszycie).

3.Zapoznaj się z krótką interpretacją wiersza:

Norwid w swoim opisie burzy zawarł nie tylko wrażenia z niezwykłego zjawiska atmosferycznego, 
lecz także symboliczny obraz życia człowieka. W wierszu jest mowa o przeżyciach, które można 
odnaleźć nie tylko podczas walki z burzą. Każdemu nieraz zdarza się zmagać z problemami, 
pytaniami bez odpowiedzi, z trudem dnia codziennego. Ale nie można tylko stać biernie z nadzieją, 
że ktoś inny się zlituje i wyprowadzi nas z odmętów. Trzeba wykazać odwagę, zdobyć się na 
poświęcenie, należy być ambitnym i tak uparcie dążyć do upatrzonego celu, aż uda się go osiągnąć. 
W  ostatniej zwrotce jest powiedziane, że jeśli przeciwności losu, wrogowie, przeciwnicy czy po 
prostu zwykły pech nie pozwolą dotrzeć do celu, to przecież zawsze jest jakąś pociechą, że znajdą 
się tacy, których nasze życie zainspiruje lub dla których staniemy się wzorem do naśladowania. 

ZAGADNIENIE II:MODLITWA PEWNEGO SZEWCZYKA – WOKÓŁ WIERSZA  
                                 BOLESŁAWA LEŚMIANA 

           Wymienisz  elementy symboliczne,nazwiesz  gatunek utworu, wymienisz jego gatunkowe     
              cechy 
        
 1.Wysłuchaj :                
               https://www.youtube.com/watch?v=IogNIc3rzT0 

2.Przeczytaj utwór,ustal,  świat przedstawiony w wierszu (daje się podzielić na dwie części: na opis 
zawarty w strofie pierwszej i wypowiedź bohatera wypełniającą strofy drugą i trzecią)
3. Kto (lub) co  jest bohaterem wiersza? Dlaczego tak sądzisz?-zapisz to w zeszycie

ZAGADNIENENIE III: KONTRASTY I PRZECIWIEŃSTWA
                 
                          Przypomnisz sobie wiedzę o synonimach i antonimach. 

Zapoznaj się wiadomościami na temat synonimów i antonimów,następnie wykonaj ćwiczenie 2 i 5 
umieszczone w poniższym linku:

https://epodreczniki.pl/a/kontrasty-i-przeciwienstwo-w-jezyku/DgPoVyPiC 

 dla chętnych:
   http://scholaris.pl/zasob/60801 

https://www.youtube.com/watch?v=IogNIc3rzT0
http://scholaris.pl/zasob/60801
https://epodreczniki.pl/a/kontrasty-i-przeciwienstwo-w-jezyku/DgPoVyPiC


ZAGADNIENIE IV:  JEDZENIE W LITERATURZE I MALARSTWIE

Dowiesz się, jak w różnych tekstach literackich pisano o jedzeniu, jak przedstawiano jedzenie na 
obrazach. Poznasz najnowsze kierunki sztuki kulinarnej.

1.Zapoznaj się z informacjami w poniższym linku:
https://epodreczniki.pl/a/czy-mozna-sie-najesc-oczami-o-jedzeniu-w-literaturze-i-
malarstwie/DklSTL5GQ 

2. Wykonaj w zeszycie ćwiczenie 10.6, 11.3 

ZAGADNIENIE V:    SYN MARNOTRAWNY
                   Poznasz i zinterpretujesz przypowieść o synu marnotrawnym.

1. Zapoznaj z wiadomościami, które są umieszczone w poniższym linku:
     
          https://epodreczniki.pl/a/ojciec-marnotrawnego-syna/D1G29bkiV 

 2.Następnie wykonaj ćwiczenie 8 (w zeszycie)

3. Praca długoterminowa- ćwiczenie 11(opowiadanie -wyślij na pocztę do 27 maja )

https://epodreczniki.pl/a/ojciec-marnotrawnego-syna/D1G29bkiV
https://epodreczniki.pl/a/czy-mozna-sie-najesc-oczami-o-jedzeniu-w-literaturze-i-malarstwie/DklSTL5GQ
https://epodreczniki.pl/a/czy-mozna-sie-najesc-oczami-o-jedzeniu-w-literaturze-i-malarstwie/DklSTL5GQ

