
23. 04. 2020r. j. polski kl. VII Anna Majda 

Wpisz do zeszytu dzisiejszą datę i temat lekcji 

Temat: Samotność w podróży. 

 

1. Geneza utworu: 
W 1824 roku w wyniku procesu toczącego się przeciwko członkom Towarzystwa Filomatów Adam 
Mickiewicz wraz z innymi osobami został skazany na zesłanie do centralnych guberni rosyjskich. 
Poecie zabroniono powrotu na Litwę. Mickiewicz po opuszczeniu ojczyzny udał się do Petersburga, 
w którym spędził kilka miesięcy, a następnie zamieszkał w Odessie, gdzie podjął pracę nauczyciela. 
Latem 1825 roku Karolina Sobańska zaproponowała Mickiewiczowi dołączenie do wyprawy na 
Półwysep Krymski. Poeta ochoczo przyjął zaproszenie. Romantycy kochali podróże, zwłaszcza 
w nieznane strony. Podróż rozpoczęła się 19 sierpnia 1825, a zakończyła 27 października tego 
samego roku. Wyprawa obfitowała w wiele wrażeń i była dla Mickiewicza ogromnym przeżyciem – 
poeta po raz pierwszy płynął statkiem, po raz pierwszy zetknął się z tak dziką i nieoswojoną naturą, 
a przede wszystkim poznał ludzi Orientu: muzułmańskich Tatarów, którzy zamieszkiwali Krym.   
Mickiewicz notował swoje wrażenia, a także ciekawe informacje na temat kultury i historii Krymu. 
Po powrocie do Odessy wykorzystał zdobyte inspiracje, tworząc 18 sonetów poświęconych 
wyprawie i zadedykowanych „towarzyszom podróży krymskiej”. W 1826 roku poeta wydał 
w Moskwie zbiór zatytułowany Sonety. W jego skład wchodziły Sonety krymskie oraz 22 sonety 
miłosne nazwane Sonetami odeskimi, adresowane prawdopodobnie do Sobańskiej. 

2. Definicja sonetu – zapisanie w zeszycie: 
Sonet - utwór poetycki o regularnej budowie i kunsztownym układzie rymów. Składa się z czterech 
strof: dwie pierwsze są czterowersowe i zwykle pełnią funkcję opisową, dwie ostatnie są 
trzywersowe i maja charakter refleksyjny. 
- Analiza rymów w sonecie. 

3. Wejdź na platformę epodręczniki, zaloguj się i przejdź do materiałów, które udostępniłam dla kl. VII 
Samotność wędrowca w Stepach akermańskich Adama Mickiewicza  

4. Wspólne wysłuchanie sonetu. 
5. Informacje o podmiocie lirycznym (ustalenie kim jest, czy się ujawnia , o czym mówi , co czuje). 

- Kim jest podmiot liryczny? 
- W którym fragmencie się ujawnia 
- Czego z treści sonetu dowiadujemy się o nim i jego sytuacji?  
- Gdzie on się znajduje? Czy jest sam? 
- Jakimi zmysłami podmiot liryczny odbiera otaczający go świat? 
 - Jakie emocje towarzyszą mu w opisanej sytuacji lirycznej? 

6. Opisanie własnymi słowami na podstawie dwóch pierwszych strof tego, co widzi podmiot lit. 
- Opiszcie, jak wygląda krajobraz, który został pokazany w tekście?  
-  Poznanie otaczającego świata dokonuje się za pomocą dwóch zmysłów: wzroku i słuchu.   
   Sprawdźcie, w której części tekstu dominuje wzrokowe poznanie świata, a w której słuchowe? 
- Zaobserwujcie, jak bodźce wzrokowe, a następnie słuchowe, wpływają na zmianę emocji podmiotu  
   lirycznego. 

7. W jaki sposób autor odtworzył ciszę panująca na stepie w dwóch ostatnich strofach? 
8. Opisz nastrój towarzyszący podmiotowi lir. podczas podróży. 
9. Interpretacja puenty utworu. 
10. Język wiersza – bogactwo środków stylistycznych: 

Nazwa środki stylistycznego Przykład z utworu Funkcja/ wymowa 
Epitety   

 
 



Hiperbolizacja (hiperbola)  
 

 

Wykrzyknienia   
 

 

Porównania   
 

 

Przenośnia   
 

 

 

11. Zadanie domowe: 

Tekst z lukami – uzupełnij  

 
Sonet „Stepy akermańskie” to pierwszy z cyklu osiemnastu sonetów A. Mickiewicza. 

Podmiot liryczny to (kto?)......................................, który przemierza bezkresne przestrzenie (czego?) 
............................. Jest on zauroczony ( czym?) .......................... ,ale dochodzące go odgłosy przyrody 
budzą w nim jednocześnie (co?) ........................... . Ma on bowiem świadomość, iż nigdy nie osiągnie 

celu swej wędrówki, ponieważ ........................................................... 
 
 

 

 


