
1. Przygotuj zeszyt i długopis.

2. Przeczytaj głośno zapisany w zeszycie podczas poprzedniej lekcji życiorys Adama Mickiewicza.

3. Zapisz temat lekcji.

Temat: Co się wydarzyło nad brzegami Świtezi? 

4. Przeczytaj tekst ballady Adama Mickiewicza „Świtezianka” na stronie internetowej:

https://wolnelektury.pl/media/book/pdf/ballady-i-romanse-switezianka.pdf

5. Zakreśl P – jeśli zdanie jest prawdziwe lub F – jeśli zdanie jest fałszywe:

1. Młody chłopiec i dziewczyna szli razem nad brzegiem jeziora Świteź. P F

2. Młody chłopiec i dziewczyna szli razem nad brzegiem jeziora Gopło. P F

3. Dziewczyna ma w ręku koszyk z malinami. P F

4. Dziewczyna ma w ręku wianek. P F

5. Para spotyka się tylko czasami. P F

6. Para spotyka się każdej nocy o tej samej porze. P F

7. Młodzi spotykają się pod bukiem. P F

8. Młodzi spotykają się pod modrzewiem. P F

9. Nie wiadomo kim jest dziewczyna. P F

10. Dziewczyna mieszka w pobliskim dworze. P F

11. Chłopak jest wojskowym. P F

12. Chłopak jest strzelcem w borze. P F

13. Chłopak chce się dowiedzieć kim jest jego wybranka. P F

14. Dziewczyna waha się, czy zostać z chłopcem- nie wie czy może
      mu wierzyć. P F

15. Młody strzelec składa dziewczynie uroczystą przysięgę wierności. P F

16. Młody chłopak wracając spotyka brzydką topielicę. P F

17. Strzelec spotyka piękną kobietę, która wyłoniła się z wody. P F

18. Wodna piękność kusi strzelca. P F

https://wolnelektury.pl/media/book/pdf/ballady-i-romanse-switezianka.pdf


19. Wodna piękność każe strzelcowi biec za swoją dziewczyną. P F

20. Młodzieniec zdecydowanie odmawia znajomości z wodną panną. P F

21. Młodzieniec waha się, czy podążyć za panną z wody- „Świtezianką”. P F

22. Młodzieniec łamie słowo, które dał swojej wybrance. P F

23. Młodzieniec dochował wierności swojej kochance. P F

24. Za złamanie przysięgi młodzieńca spotkała zasłużona nagroda. P F

25. Strzelec za złamanie przysięgi został skazany na wieczne potępienie. P F

6. Zapisz do zeszytu tylko zdania prawdziwe.

7. Zapisz notatkę do zeszytu:

Ballada Adama Mickiewicza „Świtezianka” opowiada historię miłości dwojga ludzi: tajemniczej 
dziewczyny i młodego chłopca. Zakochany chłopak składa dziewczynie przysięgę - miłość aż po 
grób,  ale gdy pojawia się nowa, jeszcze piękniejsza dziewczyna, która zachęca go do zdrady, 
chłopak ulega namowom. Za złamanie przysięgi strzelca spotyka kara. 


