
1 
 

Cykl lekcji -  „Pan Tadeusz” 

Lekcja 1 

Temat: Zanim zacznę czytać „Pana Tadeusza” … 

1. Wyjaśniam znaczenie utworu w historii polskiej literatury:  

a. świetny warsztat literacki autora (13-zgłoskowiec, pisany wierszem, z zachowaniem układu 

rymów, bogactwo środków stylistycznych, piękna polszczyzna, wspaniałe opisy przyrody, 

barwność postaci, poczucie humoru, opis obyczajów staropolskich); 

b. mija prawie 200 lat od powstania dzieła, a „Pan Tadeusz” jest ciągle czytany, recytowany; 

c. Adam Mickiewicz ocalił od zapomnienia piękne obyczaje Polski szlacheckiej: parzenie 

kawy, gotowanie bigosu podczas polowania, gospodarność i porządek zagrody 

szlacheckiej, polską gościnność 

d. przedstawiam drzewo genealogiczne rodów, np. link: Pan Tadeusz - drzewo rodowe 

autorstwa p. Marcina Dawidziuka (prezentacja „Prezi”) 

2. Praca domowa – przeczytam księgę I. Znajdę odpowiedzi na pytania (można oceniać jakość 

przygotowania się uczniów z takiej pracy domowej – nagradzać pracowitych – motywacja 

pozytywna wyłącznie!): 

a. Dlaczego nie było Tadeusza w domu aż 10 lat? 

b. Co zdziwiło panicza, kiedy zjawił się w swoim pokoju? 

c. Kto pierwszy przywitał młodego Tadeusza? 

d. Dlaczego młody Soplica nosił imię „Tadeusz”? 

e. Gdzie ustawiono stoły do wieczerzy? 

f. Kto spóźnił się na wieczerzę? 

g. O czym dyskutowano podczas posiłku? Podaj 2 tematy rozmów. 

h. Jaki obcokrajowiec pojawił się podczas wieczerzy? Podaj jego nazwisko i narodowość. 

Lekcja 2 i 3 

Temat: Przygotowuję się do recytacji Inwokacji 

1. Sprawdzam poprawność odpowiedzi z pracy domowej. 

2. Poddaję dokładnej analizie Inwokację Od słów: Litwo! Ojczyzno moja… do na niej z rzadka ciche 

grusze siedzą: 

a. dzielę na części znaczeniowe: 

- wyjaśniam nazwę „Litwa” w apostrofie: symbol stron rodzinnych, a nie współczesnego 

państwa litewskiego 

- tęsknota za ojczyzną z 2 względów: 1. zabory zniewoliły naród, 2. „Pan Tadeusz” powstaje 

w Paryżu, na obczyźnie, z dala od ojczyzny 

- część poświęcona Matce Bożej (wileński wizerunek Matki Bożej w tzw „Ostrej Bramie”): 

dygresja autobiograficzna (wypadek 5-letniego Adama – wypadł z okna? spadł z dachu? 

Stracił przytomność, ale kiedy wyzdrowiał, uznano, że „cudem” wyszedł z tego cało) 

- wiara w moc Matki Bożej w takim razie – dzięki Niej może Polska uzyska niepodległość  

(publikacja „PT” w 1834, 3 lata po upadku powstania listopadowego) 

- opis „kraju lat dziecinnych” – hiperbolizacja opisu: wyobrażenie urokliwych okolic 

Soplicowa, żyznej ziemi, nieskazitelnej przyrody) 

b. po takiej analizie, już ze zrozumieniem, czytamy głośno Inwokację, z właściwą intonacją, 

akcentem zdaniowym, unikamy średniówki, przerzutni, itd. Przygotowujemy uczniów do 

recytacji! 

3. Praca domowa: przeczytam księgę III i znajdę fragmenty, które są odpowiedzią na pytania: 

https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiG4erZgdPdAhVICMAKHbToD0IQFjABegQIBhAB&url=https%3A%2F%2Fprezi.com%2Fy-qsvnrn5hhh%2Fpan-tadeusz-drzewo-rodowe%2F&usg=AOvVaw0fXYzuVAdh0WgRLZ5iXCRb
https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiG4erZgdPdAhVICMAKHbToD0IQFjABegQIBhAB&url=https%3A%2F%2Fprezi.com%2Fy-qsvnrn5hhh%2Fpan-tadeusz-drzewo-rodowe%2F&usg=AOvVaw0fXYzuVAdh0WgRLZ5iXCRb
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a. Dokąd wyszli mieszkańcy Soplicowa po śniadaniu? 

b. W jaki sposób Telimena spędziła czas przed południem? 

c. Co oburzyło Telimenę w rozmowie o Tadeuszu z Sędzią? 

d. Co podała Tadeuszowi w sekrecie Telimena? 

e. Jakie grzyby zbierał Wojski? 

f. Jak ogłoszono zakończenie grzybobrania? 

g. Dlaczego podjęto decyzję o jutrzejszym polowaniu? 

h. Jakie opisy przyrody zawiera księga III? Zaznacz je (podaj wersy i czego jest to opis?  

Lekcja 4 

Temat: Redaguję opis zakątka przyrody 

1. Sprawdzenie poprawności wykonania pracy domowej 

2. Analiza opisów przyrody, środki artystyczne, itd. (w zależności od potrzeb i możliwości – 

wariantów i pracy ogrom, jeśli ktoś chce wykorzystać tekst „PT” do powtórzenia środków 

stylistycznych), np.: 

a. Opis gaju – wersy 220 – 242 

b. Opis grzybów – wersy 260 – 289 

c. Opis lasu litewskiego – wersy 548 – 567 i 579 – 603 

d. Opis chmur/nieba – wersy 631 - 653 

3. 15 minut przeznaczam na pracę własną ucznia – redagowanie opisu przyrody 

4. Praca domowa: księga IV i jak wyżej pytania: 

a. Kto spóźnił się na polowanie? 

b. Gdzie młody Soplica spędził noc? 

c. Dlaczego w Soplicowie stały 2 karczmy? 

d. Kto był dzierżawcą tych karczm? 

e. O czym opowiadał w karczmie ksiądz Robak? 

f. Dlaczego tabakierka zakonnika wzbudzała tak wiele emocji? 

g. Po czym Gerwazy rozpoznał strzał ks. Robaka do niedźwiedzia? 

h. O jakiej zabawnej sytuacji opowiadał Wojski w czasie powrotu z polowania? 

Lekcja 5 

Temat: Opowiadam historię Doweyki i Domeyki 

1. Sprawdzenie poprawności wykonania pracy domowej 

2. Odczytanie fragmentu ks. IV: wersy: 874 – 923 oraz cd. wersy 985 – do końca 

3. Wspólne ustne sparafrazowanie tego fragmentu 

4. Próba twórczego zredagowania końca tej historii: 

Z jednej strony jedzie taradejką (bryczką) Doweyko, z drugiej na koniu Domeyko. Patrzą, aż tu… 

5. Praca domowa: księga V i pytania: 

a. Co było ulubionym zajęciem Zosi? 

b. Dlaczego Telimena dziwnie zachowywała się podczas porannej lektury w lesie? 

c. Co zszokowało Tadeusza, kiedy zobaczył Telimenę podczas kolacji? 

d. Kto niespodziewanie zjawił się na wieczerzy w zamczysku? 

e. W jaki sposób klucznik prowokował zabranych na wieczerzy? 

f. Czym skończyła się ta prowokacja? 

g. Jakie rozwiązanie zaproponował Tadeusz? 

h. Co ostatecznie zamierza zrobić Gerwazy? 
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Lekcja 6 

Temat: Tworzę plan odtwórczy wypowiedzi 

1. Sprawdzenie poprawności wykonania pracy domowej. 

2. Analiza fragmentu z opisem bijatyki w zamczysku – wersy: 584 – 787 (głośne odczytanie 

nauczyciela, w tym czasie uczniowie mogą zapisywać kolejne wydarzenia, przygotowując się 

do odtworzenia tej sytuacji w formie punktów planu. 

3. Przykładowy plan odtwórczy: 

a. Pojawienie się Gerwazego: 

- otwarcie szafy, 

- nakręcenie zegara, 

- podciągnięcie wagi. 

b. Wymiana zdań między Podkomorzym a Gerwazym. 

c. Interwencja Protazego. 

d. Rzut kluczami. 

e. Poruszenie wśród zebranych. 

f. Wzburzenie Hrabiego. 

g. Propozycja Tadeusza. 

h. Zamieszanie na sali: 

- omdlenie Telimeny. 

i. Decyzja Wojskiego (rzut nożem w Hrabiego). 

j. Ucieczka Gerwazego i Hrabiego. 

4. Uwaga. W tym fragmencie jest przepiękne porównanie homeryckie (wersy 752 – 766): Jako 

wilk…  Warto zwrócić na to uwagę i poświęcić chwilę na analizę (zapis z Podstawy 

programowej kl. VII/VIII). 

5. Praca domowa: księga VIII i pytania: 

a. Jakim opisem przyrody zaczyna się księga VIII? 

b. Jaki fakt przyjęto za zwiastun złej wróżby? 

c. Dlaczego Tadeusz chciał skończył swój żywot? 

d. Kogo panicz spotkał nad rzeką? 

e. Dlaczego Hrabia był w nocy z dżokejami w Soplicowie? 

f. Co zrobił Hrabia z mieszkańcami dworku w Soplicowie? 

g. Przed czym uchronił Hrabia rodzinę Sopliców? 

h. Jak zakończył się zajazd szlachty? 

Lekcja 7 - 8  

Temat – Rozumiem tytuł utworu Adama Mickiewicza 

1. Sprawdzenie pracy domowej. 

2. Warto poświęcić czas na opisy przyrody w księdze VIII i  ćwiczenia związane ze środkami 

stylistycznymi z określeniem ich funkcji artystycznej: 

a. analiza warstwy brzmieniowej opisu „wieczornego koncertu owadów i ptactwa” (wersy: 

31 – 60) – onomatopeizm w genialnym wydaniu! 

b. upersonifikowanie gwiazd w rewelacyjnym opisie gwiazdozbioru (wersy 61 – 98) 

c. naszpikowany środkami artystycznymi opis stawów (wersy 586 – 629) 

3. Powrót do strony tytułowej, chwila refleksji: Pan Tadeusz czyli ostatni zajazd na Litwie. Historia 

szlachecka z r. 1811 i 1812 we dwunastu księgach wierszem. Dlaczego „zajazd” a nie „zjazd”? 
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4. Odszukanie hasła w Słowniku języka polskiego, zapisanie go w pełnej wersji na tablicy i analiza 

zapisu: jaka informacja ukryta jest w pierwszej informacji, przed zdefiniowaniem? (fleksja – 

jeśli nie omawiano tego na zajęciach, koniecznie wyjaśnić, co oznacza każdy ze skrótów, 

znaków, itd.); o czym świadczy ponumerowanie definicji? (homonimia); czy jest podany 

przykład połączenia frazeologicznego? 

5. Odczytać wyjaśnienia Mickiewicza w „Objaśnieniach” na końcu książki. 

6. Po takiej analizie uczniowie odszukują fragment z opisem zajazdu (wersy 577 – do końca). 

Dygresja: smutny obraz polskiej szlachty – finał zajazdu, szczególnie wersy 798 – 805; ciekawa 

metafora kończąca: „sen – brat śmierci”. 

7. Praca domowa: dokładne zapoznanie się z fragmentem księgi X – wersy: 460 do końca 

Lekcja 9 - 10 

Temat: Redagowanie wypowiedzi o charakterze argumentacyjnym 

1. Wyjaśnienie nauczyciela, co wydarzyło się po zajeździe na rodzinę Sopliców (księga VIII 

„Bitwa”):  

Następnego dnia rano wszyscy agresorzy budzą się związani i obezwładnieni przez żołnierzy 

rosyjskich, stacjonujących nieopodal. Związanych buntowników major Płut każe zakuć w dyby 

i pozostawić na deszczu. Tymczasem Sędzia próbuje ułożyć się z Rosjanami, aby całą sprawę 

załatwić polubownie – bez angażowania sądu i władz. Sędzia próbuje się targować i przekonać 

Płuta, że niewiele zyska aresztując napastników. Tamten zirytowany zaczyna nawet grozić 

Sędziemu, że i na niego znajdzie haka, co wywołuje kłótnię. Spór przerywa pojawienie się ks. 

Robaka i szlachciców. Zwykle ponury Bernardyn (uwaga – wyjaśnić tę nazwę!) tym razem aż 

promienieje radością – gratuluje Majorowi złapania szlachty i proponuje zorganizowanie uczty 

z tej okazji. Zadowolony i rozochocony Major proponuje po posiłku tańce, na co przyklaskuje 

Ksiądz Robak. Zakonnik sugeruje też, że warto by dać trochę wódki także wojskom pilnującym 

więźniów, na co z kolei przystaje Płut. Sam Major udaje się na poszukiwanie tancerki, ale gdy 

staje się zbyt natarczywy i bez pozwolenia całuje Telimenę w rękę zostaje spoliczkowany przez 

Tadeusza. W tym czasie Robak podaje młodzieńcowi broń i karze strzelać, co też Tadeusz robi. 

Strzał okazuje się niecelny, ale wśród Rosjan wybucha panika. Wywiązuje się regularna walka 

między szlachtą a Moskalami. Niestety Moskale są dość silni – powalają kilku ludzi Hrabiego i 

zamierzają się na niego samego. Widząc to przerażony Klucznik Gerwazy pędzi na ratunek, 

ale uprzedza go Robak, który zostaje postrzelony. Rana okazuje się śmiertelna. Większość 

żołnierzy pada lub zostaje ranna. Ostatecznie proponuje Podkomorzy poddanie się, co też za 

chwilę ma miejsce i „taki miał koniec zajazd ostatni na Litwie.” 

Może warto, jeśli jest taka możliwość, obejrzeć ten fragment filmu Wajdy (można również 

wykorzystać wcześniej fragmenty filmu, bo jest naprawdę dobrze zrobiony, np. gra 

Wojskiego na rogu… – ale nie polecam oglądanie całego filmu, bo będzie dla uczniów za 

nudny jednak, poza tym nie ma czasu na to…) 

2. Dajemy chwilę uczniom na przypomnienie sobie fragmentu spowiedzi Jacka Soplicy (od wersu 

460).  

3. Redagowanie wypowiedzi argumentacyjnej:  

W imieniu Jacka Soplicy zredaguj przemówienie, wyjaśniając powody zachowania się 

bohatera w przeszłości. Podaj argumenty, które świadczą o jego niewinności. 

4. Praca domowa: księga XII, wersy: 617 – do końca. 

 

 



5 
 

Lekcja 11 

Temat: Redaguję streszczenie – koncert Jankiela 

1. Głośne odczytanie fragmentu „PT”: wersy 641 Było cymbalistów wielu… do 751. 

2. Próba streszczenia tego fragmentu – wyjaśnić, przypomnieć zasady redagowania streszczenia 

(patrz: Podstawa programowa). 

Przykład: 

Jankiel to doskonały cymbalista. Nie było jeszcze takiego, który dorównałby mu 

talentem. Najpierw doszły do ucha cichutkie dźwięki. Niespodziewanie ze zwykłych cymbałów 

wydobył muzykę całej orkiestry. Przy jego „Polonezie Trzeciego Maja” młodzież zaczęła tańczyć, 

a starszyzna uciekła wspomnieniami do dobrych czasów, kiedy uchwalono Konstytucję. 

Wszyscy byli bardzo przejęci niesamowitą grą muzyka. Po chwili odezwały się „zdradzieckie” 

dźwięki strun. To wspomnienie niechlubnej Targowicy. Zrobiła się przejmująca chwila przerwy. 

Lecz znów narodziła się nowa, wraz z nowymi wspomnieniami. Jankiel przechodząc do basów, 

zaczął przedstawiać straszne, ale realistyczne odgłosy wojny. Wszyscy pogrążeni w zadumie, 

rozpoznali „Rzeź Pragi”. Wtedy muzyk zmienił tony. Zaczął znów od spokojnych, delikatnych 

dźwięków. Była to znana i ukochana pieśń Polaków o żołnierzu tułaczu. U niektórych słuchaczy 

wywołała wielką radość, u innych natomiast ogromny żal. Jankiel nie zwlekał jednak. Zaczął 

kolejną wielką pieśń. Potężnymi i niepowtarzalnymi uderzeniami wydobył ze strun 

najpiękniejszy „Mazurek Dąbrowskiego”. Wzruszył tym samym wszystkich i wywołał 

niepohamowaną radość. Spowodował, iż wspaniała muzyka, której wszyscy wtórowali, 

docierała pod niebiosa. Wreszcie sam, ujęty wspomnieniami, dziękował generałowi 

Dąbrowskiemu za ocalenie Polski, którą bardzo kochał. 

 

3. Kontrola poprawności wykonania pracy jeszcze na lekcji. 

4. Nauczyć się recytacji zachodu słońca (wersy: 843 – 855)? – może fragment do wyboru 

własnego (również z Epilogu, np. wersy 64 – 87)? 

Lekcja 12 

Temat: Rozumiem znaczenie Epilogu „Pana Tadeusza” 

1. Głośne odczytanie całego Epilogu. 

2. Wyjaśniam znaczenie pojęcia „epilog” (+ przy okazji „prolog”?) 

3. Polecenie nauczyciela: zabierz głos w dyskusji na temat spraw poruszanych przez Mickiewicza 

w Epilogu. Dyskusja 

 

Epilog „Pana Tadeusza” powstał po napisaniu całego dzieła, jako jego uzasadnienie. 

Mickiewicz tłumaczy w nim konieczność napisania utworu krzepiącego i wzywającego do walki. 

Dowiadujemy się, że poeta jest emigrantem i bardzo cierpi z powodu tęsknoty za ojczyzną i 

niemożliwości wzięcia udziału w walkach o jej wolność. Męczą go też i martwą ciągłe spory 

między tymi, którzy musieli wyjechać z kraju. Krytykuje postawę emigrantów. Ma do siebie i do 

innych emigrantów żal o ucieczkę od żołnierskich obowiązków, za wykorzenianie polskości z 

serca, za kłótliwość i niechęć do siebie nawzajem. Ich postawa może być tłumaczona niepewną 

pozycją i niechęcią ze strony państw, w których przyszło im mieszkać, jednak poeta nie ma 

zrozumienia dla braku jedności i solidarności wśród tych, którzy z różnych przyczyn opuścili swój 

kraj. 

Jednocześnie Mickiewicz wyraża swoją krytykę wobec władz i społeczeństw państw 

zachodnich, które nie dorastają do polskiej gościnności, odwagi i wierność tradycjom. 
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Epilog jest także konfrontacją sytuacji ojczyzny z realiami ukazanymi w utworze. Poeta 

odpowiada na zarzuty dotyczące przemilczenia trudnej prawdy o Polsce, szukając sielankowych 

wspomnień o kraju swojego dzieciństwa. 

Jego dzieło ma pokrzepiać serca, a nie drążyć ciężki temat „śmierci” ojczyzny. Napisanie 

go było możliwe tylko dzięki emigracji: umożliwiła ona poecie odcięcie się od brutalnej prawdy 

na temat ojczyzny i odnalezienie w pamięci cudownych lat dziecinnych, co przyniosło ukojenie 

i nadzieję na to, że Polska kiedyś znów będzie krajem niepodległym. 

W dalszej części Epilogu Mickiewicz znów nawiązuje do idyllicznego obrazu kraju lat 

dziecinnych: do jego świętości, wspaniałości, krajobrazach. Dzięki spisanym wspomnieniom 

autor dzieła pragnie powrócić do ojczyzny. Wyraża w ten sposób swoją miłość do ojczyzny i żal 

spowodowany jej trudną sytuacją. Prorokuje także, że w przyszłości ojczyzna znów będzie 

wolna, a jego utwór, w którym spisał historię i obyczajowość czasów szlacheckich, będzie 

wywoływał wzruszenie u czytelników, a także stanie się źródłem i wzorem kultury i tradycji. 

Poeta wyraża nadzieję, że po odzyskaniu niepodległości jego dzieło znajdzie się w każdym 

domu. 

4. Czy spełniło się życzenie Mickiewicza? Wypowiedzi uczniów (może na piśmie…?) 

 

 

Paweł Wyszkowski 


