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Lekcja 22

Temat:Omawiamy " Stepy akermańskie"

1. Cel lekcji
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1. Zapisz do zeszytu:
1. Powstanie utworu:
Za działalność w tajnym zgromadzeniu młodzieży litewskiej-
Towarzystwie Filomatów i Filaretów- Adam Mickiewicz został
skazany na przymusowy pobyt w Rosji, bez prawa powrotu na
ziemie polskie. Odbył wówczas podróż na Krym. Pod wpływem
wrażeń z tej wyprawy poeta napisał w 1825 r. cykl 18 utworów
zatytułowany "Sonety krymskie"
2. Bohaterem wszystkich sonetów jest Pielgrzym, który opisuje
swój zachwyt nad naturą i kulturą Wschodu. Odmienność i

piękno Orientu skłaniają go do re�eksji nad swoim losem-
wygnańca i tułacza, tęskniącego za utraconą ojczyzną. 

2. Otwórzcie podręcznik na str. 315.
Przytajcie sonet "Stepy akermańskie.
Zastanówcie się nad jego budową.

3. Zapiszcie do zeszytu:
"Stepy akermańskie" to sonet:
-utwór składa się z czterech strof: dwóch czterowersowych i
dwóch trzywersowych (4+4+3+3=14),
-można w nim wyróżnić dwie części: opisową (dwie pierwsze
strofy) i re�eksyjną (dwie ostatnie strofy),
-występuje stały układ rumów:
w pierwszej stro�e: abba,
w drugiej stro�e: abba,
w trzeciej stro�e: cdc,
w czwartej stro�e:cdc.

3. Środki poetyckie:
-oksymoron- zestawie wyrazów o przeciwnym znaczeniu, np.
żywy trup, gorący lód, suchy ocean,
-hiperbola (przesadnia)- wyolbrzymienie cech przedmiotów,
zjawisk lub osób, np. gigantyczny zamiast duży.

Omówienie tematyki utworu
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4. "Sonet krymski" ma charakter
nostalgiczny. Natura oglądana przez
podmiot liryczny ma wpływ na jego duszę.
Obejrzyj współczesną prezentację tego
sonetu:
https://wakelet.com/wake/6cfea926-24ae-4aea-a81c-
7796a0781a40

5. Współcześni artyści chętnie wracają w
swej twórczości do sonetu Mickiewicza.
Obejrzyj dwie interpretacje:
1.https://www.youtube.com
/watch?v=7O65MTiNFNw
2. hip-hopowa:
https://www.youtube.com/watch?v=vSqP1F21XJw

21.04.2020r.

Lekcja 23

Temat: "Cisza morska" Adam Mickiewicz.

1. Przeczytaj utwór:

https://literat.ug.edu.pl/amwiersz/0033.htm

1. Zapisz notatkę do zeszyt:
Cisza morska to pierwszy z tzw. sonetów morskich należących
do cyklu Sonetów krymskich. Są to trzy wiersze: Cisza morska,
Żegluga, Burza. Wyodrębnia się je ze względu na tematykę
marynistyczną i przewagę elementów lirycznych nad epickimi i
opisowymi.
2. Środki stylistyczne:
- kontrast. Poeta przeciwstawia ruch – spokojowi, powierzchnię
– głębi, materię – bytom duchowym. W pierwszej stro�e tworzy
obraz spokojnego, cichego morza. Jest ono upersoni�kowane
(wzdycha).
-porównanie- wody z uśpioną kobietą,
-apostrofa do morza będąca wykrzyknieniem,
-metafory „hydra pamiątek”,

2. Wysłuchaj utworu:
https://www.youtube.com/watch?v=KuDAJWHQW3U

3. Narysuj do zeszytu obrazy poetyckie w
formie komiksowych ramek. Tyle ile jest
strof, tyle wykonaj obrazków. Dodaj tekst i
kolory, użyj wyobraźni.
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Lekcja 24

Temat: "Burza" Adam Mickiewicz

1. Przeczytaj utwór:
https://literat.ug.edu.pl/amwiersz/0035.htm

2. Posłucha go:
https://www.youtube.com/watch?v=oyf0for-CaM

1. Zapisz notatkę:
Burza to ostatni wiersz z tzw. tryptyku marynistycznego
wyodrębnianego wśród Sonetów krymskich ze względu na
tematykę. Inspiracją do napisania tego utworu było autentyczne
przeżycie – podczas podróży na Krym Mickiewicz przeżył burzę
morską.
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2. W pierwszej strofie mamy realistyczny
opis burzy w kolejnej strofie ulega
odrealnieniu. Fale kojarzą się poecie z
górami wypiętrzającymi się z morza.
Grożącemu niebezpieczeństwu zostaje
nadana postać „geniusza śmierci”, żołnierza
szturmującego fortecę – okręt. Metaforyka
wojenna podkreśla grozę sytuacji, a
jednocześnie specyficznie ujmuje relacje
człowieka z naturą. Przyroda staje się dla
człowieka groźnym przeciwnikiem,
agresorem. W strofie trzeciej poeta powraca
do realistycznego obrazowania. Koncentruje
się na reakcjach podróżnych. W strofie
czwartej widzimy podróżnika, który stoi z
boku nie czując nic, a za razem
zazdroszcząc pozostałym emocji.
Burza to wiersz przede wszystkim o tragicznej samotności i
wyobcowaniu wędrowca. Cechy te czynią go typowym
bohaterem romantycznym. Brak ludzkich reakcji stawia go poza
wspólnotą, skazuje na niezrozumienie. Pielgrzym jest więc
odsunięty na margines, zepchnięty na bok. Odzwierciedla to
także budowa sonetu. Mickiewicz naruszył klasyczną
konstrukcję i proporcje miedzy częścią opisową a re�eksyjną.
Dopiero dwa ostatnie wersy poświęcone są opisowi przemyśleń
podmiotu.
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Lekcja 25

Temat: Życie i twórczość Adama
Mickiewicza. Podsumowanie "Sonetów
Krymskich"Adama Mickiewicza

1. Zapoznaj się z życiem i twórczością Adama Mickiewicza.

2. Sporządź w zeszycie, w dowolny sposób
notatkę z życia i twórczości Adama
Mickiewicza.

mickiewicz
Dokument PDF
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3. Wykonaj test:
https://quizizz.com/admin/quiz/5b0b10981dc4e000193df641/a
dam-mickiewicz-stepy-akermaskie

https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/272122504/b21993f16adea80767534fa3cf3708ce/15873001902717976406296442368432.jpg
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24.06.2020 r.

Lekcja 26

1. Klasa 7c ma lekcję na Skype o godzinie
11.

2. Klasa 7d ma lekcje na Skype o godzinie
12. Proszę przygotować: zeszyt i długopis.


