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JĘZYK POLSKI DLA KLASY 7 

(22 – 25 czerwca) 

 

Poniedziałek, 22 czerwca 

Lekcja 52. 

Temat: Obraz męczeństwa Polaków w „Reducie Ordona” Adama Mickiewicza.  

 

1. Zanim zapoznasz się z tekstem utworu, przeczytaj poniższe informacje: 

 

 

 

 

 

 

 

2. Wysłuchaj recytacji utworu Adama Mickiewicza pt. „Reduta Ordona”. 

https://www.youtube.com/watch?v=elFMfJqgVJg 

3. Wykonaj zadanie 2/322. Informacje możesz zapisać w zeszycie lub nanieść na poniższy 

schemat przedstawiający redutę. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=elFMfJqgVJg
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4. Utwór ten stał się inspiracją dla przyszłych pokoleń. Z pewnością pamiętasz emocjonalną 

recytację Zygiera, bohatera „Syzyfowych prac” – możesz ją obejrzeć tu: 

https://www.youtube.com/watch?v=O3efQ8yXmFg 

Spośród innych godnych polecenia interpretacji „Reduty…” wybrałam dwie. Zachęcam 

do zapoznania się z nimi: 

 „Reduta Ordona” – Godzina W (aktorzy, powstańcy, mieszkańcy Warszawy recytują 

fragmenty utworu, czcząc w ten sposób pamięć o bohaterskiej obronie stolicy w czasie 

powstania warszawskiego) https://www.youtube.com/watch?v=0fNJiuEp3h8 

 „Reduta…” w rytmie hip-hopu (tekst Mickiewicza rapowany przez Trzeci Wymiar) 

https://www.youtube.com/watch?v=Y2DewEGtMFM 

________________________________________________________________________ 

Wtorek, 23 czerwca 

Lekcja 53. i 54. 

Temat: Słynne Polki – Emilia Plater (i nie tylko…). 

 

1. Przeczytaj wiersz Adama Mickiewicza „Śmierć Pułkownika” (podręcznik, str.323 – 324) 

lub wysłuchaj jego recytacji https://www.youtube.com/watch?v=EMlOJ9Z4gII 

2. Postać opisana przez Mickiewicza istniała naprawdę. O Emilii Plater dowiecie się więcej  

z ciekawego filmiku z cyklu „Historia bez cenzury” 

https://www.youtube.com/watch?v=8nE65OpyqvY 

3. Zapoznaj się z fragmentem listu Emilii Plater zamieszczonym w podręczniku na str. 324. 

4. Ustnie wykonaj zad. 1-3/324 i 4/325. 

5. Napisz notatkę o bohaterce dzisiejszej lekcji, która można by umieścić w „Kronice 

sławnych Polek”. 

6. Postać dzielnej Emilii stała się wzorem i inspiracją dla innych. Śpiewa o niej np. zespół 

Horytnica https://www.youtube.com/watch?v=SAQ0OEzrgJo 

7. Przyjrzyj się zdjęciom i notatkom innych sławnych Polkach zamieszczonych na str. 325  

i wykonaj zadanie 5 z tej strony. 

8. *Dla chętnych zadanie 6/325. 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=O3efQ8yXmFg
https://www.youtube.com/watch?v=0fNJiuEp3h8
https://www.youtube.com/watch?v=Y2DewEGtMFM
https://www.youtube.com/watch?v=EMlOJ9Z4gII
https://www.youtube.com/watch?v=8nE65OpyqvY
https://www.youtube.com/watch?v=SAQ0OEzrgJo


3 
 

Środa 24 czerwca 

Lekcja 55. 

Temat: Sugestia i aluzja- komunikacja nie wprost. 

 

1. Zapoznaj się z poniższymi definicjami.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Ustnie wykonaj zad. 1/328 i 2/329 oraz 3 i 4/330. 

3. Pisemnie wykonaj zad.1 i 2/120-121  z zeszytu ćwiczeń. 

_______________________________________________________________________ 

 

Czwartek, 25 czerwca 

Lekcja 56.  

Temat: Czy przesłanie wiersza Edwarda Stachury jest aktualne do dziś? 

 

1. Przeczytaj wiersz Edwarda Stachury „Ite missa est” (podręcznik, str. 346).  

2. Odpowiedz pisemnie na pytania: 

a) Jakie przesłanie zostało zawarte w utworze? 

b) W jaki sposób plakaty ze strony 347 nawiązują do słów wiersza? 

c) Czy utwór Stachury zachował aktualność? Odwołaj się do przykładów znanych  

z własnych obserwacji i doświadczeń. 

3. Stachura napisał cykl „Missa pagana” (msza wieśniacza), który kończy się właśnie 

poznanym na lekcji utworem, a zaczyna się pieśnią na wejście „Introit”. 

Wysłuchaj dwóch piosenek do słów tych utworów: 

 „Pieśń na wejście - Introit” https://www.youtube.com/watch?v=P_Ag5CTRxew 

wykonanie: Leniwiec 

https://www.youtube.com/watch?v=P_Ag5CTRxew
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 „Pieśń na wyjście – Ite missa est” https://www.youtube.com/watch?v=8DJONzA7tpU 

wykonanie: Stare Dobre Małżeństwo 

 

 

 

 

 

I to wszystko w tym roku szkolnym  Cieszę się, że przetrwaliśmy do końca w tym 

trudnym i zwariowanym czasie.  

 

Mam nadzieję, że we wrześniu spotkamy się w naszej kochanej szkole! 

 

Życzę wspaniałych, niezapomnianych i bezpiecznych wakacji! 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=8DJONzA7tpU

