Uczniowie klasy VII,
poniżej zamieszczam instrukcje dotyczące samodzielnego opracowania i utrwalenia treści
z zakresu języka polskiego w domu. Lekcje rozpisane są zgodnie z podziałem godzin
(zawierają konkretne daty). Przypominam, że w środy mamy 2 godziny języka polskiego.
Gdybyście mieli jakieś pytania lub wątpliwości, zachęcam do kontaktu mailowego pod
adresem: polski7@interia.pl lub za pośrednictwem grupy w komunikatorze Messenger
(odpowiadam na każdą otrzymaną wiadomość).

!Lekcje on-line!
Lekcje on-line odbywają się w poniedziałki, środy oraz piątki o godzinie 10:00. Wszelkie
informacje dotyczące logowania do platformy, omawianych tematów otrzymujecie
za pośrednictwem naszej prywatnej grupy (Messenger).

Wydawnictwo GWO udostępniło dla Was podręcznik i zeszyt ćwiczeń (w formie
on-line), z których możecie korzystać klikając w poniższe linki (jeżeli ktoś z Was pozostawił
ćwiczenia w szkole, powinien wydrukować wyznaczone do uzupełnienia strony i wykonać
zadania):
- zeszyt ćwiczeń (https://flipbook.apps.gwo.pl/display/2752);
- podręcznik (https://wpiszkod.gwo.pl/uzytkownik/zaloguj).

W przypadku notatek, które samodzielnie musicie zredagować w domu, możecie skorzystać
z przesłanych materiałów – wydrukować je i wkleić lub przepisać (wedle Waszego uznania).
To co zostało zapisane kolorem zielonym powinno znaleźć się w zeszycie / pogrubione
treści proszę wpisać na kolorowo. Informacje o zadaniach w zeszycie ćwiczeń zaznaczyłem
na czerwono.
Przypominam o rozwiązaniu quizu podsumowującego na platformie Quizizz, dzięki któremu
możecie utrwalić zagadnienia omawiane od początku roku szkolnego 2019/2020:
https://quizizz.com/join/quiz/5e6c8d53bab07d001bb9b85d/start

Lekcja
(27 kwietnia 2020 r. – poniedziałek / 28 kwietnia 2020 r. – wtorek)
Temat: Świat przedstawiony w powieści Stefana Żeromskiego pt. „Syzyfowe prace”.

1. Czas i miejsce akcji.
a) Miejsce wydarzeń:


Gawronki – wieś, w której urodził i wychował się Marcin Borowicz.



Owczary – wieś, w której znajdowała się szkoła początkowa, do której rodzice oddali
Marcina.



Pajęczyn Dolny – wieś, w której urodził się i wychował Andrzej Radek.



Pyrzogłowy – znajdowało się w nich progimnazjum, w którym Radek pobierał naukę.



Kleryków – miasto oddalone o 3 mile od Gawronek, w którym Marcin i Radek uczęszczali
do gimnazjum.
(Wszystkie ukazane w powieści miejsca są fikcyjne.)

b) Czas akcji:
Wydarzenia przedstawione w powieści Stefana Żeromskiego rozgrywają się w II połowie XIX
wieku. Obejmują czas: od oddania Marcina Borowicza do szkoły w Owczarach do ukończenia
przez niego edukacji w Gimnazjum w Klerykowie (około 10 lat). Polska znajdowała się
wówczas pod zaborami. W wyniku reformy szkolnictwa nauka (na obszarze zamieszkiwanym
przez Marcina Borowicza) odbywała się wyłącznie w języku rosyjskim (język polski był
nieobowiązkowym przedmiotem dodatkowym).
2. Bohaterowie występujący w powieści.
Poniżej zamieszczam kartę pracy. Twoim zadaniem jest połączenie bohaterów „Syzyfowych
prac” z odpowiednim opisem. Możesz oznaczyć pasujące do siebie informacje za pomocą cyfr
lub kolorów. Uzupełnioną kartę pracy należy wydrukować i wkleić do zeszytu lub przepisać
(w ramach obowiązkowej notatki w zeszycie).

Marcin Borowicz
Andrzej Radek

 Był wojskowym lekarzem, a zarazem największym karciarzem
i łobuzem w Klerykowie (ojciec Biruty).
 Dołączył do siódmej klasy gimnazjum w Klerykowie. Wydalono
go ze szkoły w Warszawie za „nieprawomyślność”.

Bernard Sieger (Zygier)

 Dziesięcioletnia siostrzenica księdza Piernackiego.

Anna Stogowska (Biruta)

 Emerytowany radca, który codziennie przychodził na kawę do pani
Przepiórkowskiej (przyjaciel Grzebickiego).
 Główny bohater książki, uczeń szkoły w Owczarach i gimnazjum
w Klerykowie.
 Kobieta mająca rosyjskie korzenie. Była matką trzech synów
i trzech córek. Zmarła na zapalenie płuc.

Walenty i Helena Borowiczowie
Antoni Paluszkiewicz (Kawka)
Tomasz Walecki (Figa)

 Najlepszy strzelec i myśliwy w Gawronkach i okolicy.

Rudolf Leim

 Najlepszy uczeń szkoły w Owczarach. Płynnie czytał w języku
rosyjskim.
 Najstarsza córka Polaka i Rosjanki. Uczennica żeńskiego
gimnazjum w Klerykowie. Miłość Marcina Borowicza.
 Nauczyciel „z powołania”, pomógł Andrzejowi Radkowi
w zdobyciu wykształcenia.

Iłarion Stiepanycz Ozierskij
Sztetter
Pani Przepiórkowska (stara Przepiórzyca)

 Nauczyciel arytmetyki w gimnazjum w Klerykowie.

Ferdynand Wiechowski

 Nauczyciel łaciny (nosił śmieszne nakrycie głowy).

Nogacki

 Nauczyciel w klerykowskim gimnazjum. Korepetytor Marcina
przed egzaminem wstępnym.

Majewski

 Nauczyciel wiejskiej szkoły w Owczarach.

Kriestoobriadnikow

 Nowy nauczyciel historii w gimnazjum w Klerykowie, zagorzały
rusyfikator.
 Przedrzeźniał prowincjonalną mowę Radka, wyśmiewał się z jego
ubioru i butów, dokuczał mu.
 Przyjaciel Somonowicza – emerytowany radca, który codziennie
przychodził na kawę do pani Przepiórkowskiej.

Zabielskij
Kostriulew
Józia
Małgośka
Piotr Michcik
Piotr Nikołajewicz Jaczmieniew

 Rodzice Marcina Borowicza. Mieszkali w Gawronkach.
 Służąca państwa Wiechowskich.
 Syn biednego fornala ze wsi Pajęczyn Dolny. Podejmuje decyzję
o nauce w gimnazjum w Klerykowie.
 Szkolny kolega Marcina. Razem chodzili do siódmej klasy, którą
powtarzał przez złe zachowanie (był prymusem).

Pazur

 Szkolny wizytator – prowadził kontrolę szkoły w Owczarach.

Somonowicz

 Trzej bracia wynajmujący stancję u pani Przepiórowskiej.

Grzebicki

 W klerkowskim gimnazjum wykładał język rosyjski.

Daleszowscy

 Woźny w klerykowskim gimnazjum.

„Wilczek”
Szymon Noga
Płoniewicz
Tymkiewicz
Pan Stogowski
Pani Stogowska

 Wykładał w gimnazjum w Klerykowie język polski.
 Wywierał negatywny wpływ na słuchającego go Marcina, który
chodził z nim na wagary.
 Zatrudnił Andrzeja Radka jako korepetytora dla swego syna
Władzia w zamian za stancję i wyżywienie.
 Znajoma Heleny Borowiczowej. Prowadziła stancję, w której
mieszkał Marcin.
 Został nowym dyrektorem gimnazjum w Klerykowie po tym, jak
wprowadzono tam ostre represje.
 Został nowym inspektorem gimnazjum w Klerykowie po tym, jak
wprowadzono tam ostre represje.

3. Przebieg wydarzeń w „Syzyfowych pracach” Stefana Żeromskiego.
Poniżej zamieszczam kartę pracy. Twoim zadaniem jest ułożenie wydarzeń z „Syzyfowych prac”
w kolejności chronologicznej (możesz je ponumerować). Po wykonaniu ćwiczenia należy przepisać
gotowy plan wydarzeń do zeszytu (w ramach obowiązkowej notatki).
4. Zadanie domowe (na środę).
Przygotuj fragmenty niezbędne do opracowania charakterystyki głównego bohatera książki –
Marcina Borowicza (przypominam, że lektura jest dostępna również w wersji on-line – adres
do e-book’a otrzymaliście na początku zawieszenia zajęć edukacyjnych).

……… „Awans” chłopca i jego wizyty w domu rusyfikującego inspektora Zabielskiego.
……… Decyzja państwa Borowiczów o posłaniu Marcina do szkoły.
……… Dokuczanie przez uczniów profesorowi Leimowi z powodu jego starego nakrycia głowy (pieroga).
……… Dokuczanie Radkowi przez kolegów (bójka i karne wyrzucenie go ze szkoły).
……… Edukacja chłopca w wiejskiej szkółce.
……… Gorączkowe przygotowania do wizyty inspektora Jaczmieniewa.
……… Korepetycje u pana Majewskiego – profesora zajmującego się egzaminowaniem.
……… Marcin na stancji u pani Przepiórkowskiej („starej Przepiórzycy”).
……… Obejrzenie przez Marcina przedstawienia rosyjskiego teatru amatorskiego.
……… Odkrycie przez uczniów książki Buckle’a.
……… Odwiedzenie „starej Przepiórzycy” przez Borowicza.
……… Omówienie warunków zapłaty za naukę w Owczarach.
……… Otrzymanie promocji do pierwszej klasy gimnazjum w Klerykowie.
……… Pamiętna lekcja języka polskiego: niespodziewana recytacja przez Zygiera „Reduty Ordona” A. Mickiewicza.
……… Pierwsza (platoniczna) miłość Marcina do Anny Stogowskiej (Biruty).
……… Podział na „literatów” i „wolnopróżniaków”.
……… Poszukiwanie Anny przez Marcina (wieść o wyjeździe Biruty i jej ojca w głąb Rosji).
……… Powakacyjne zmiany w gimnazjum w Klerykowie dotyczące nauki języka polskiego.
……… Protest Waleckiego przeciwko obrażaniu jego wiary i polskości.
……… Przedłużające się oczekiwanie Marcina i pani Borowiczowej na egzaminy do gimnazjum w Klerykowie.
……… Przybycie inspektora do szkoły w Owczarach i przepytywanie uczniów z języka rosyjskiego.
……… Przybycie nowego ucznia - Bernarda Zygiera z Warszawy.
……… Przyjaźń Marcina z Szymonem Nogą - oszukanie chłopca przez myśliwego podczas polowania.
……… Przyjęcie Andrzeja do piątej klasy gimnazjum w Klerykowie.
……… Przyjęcie Marcina do klasy wstępnej gimnazjum.
……… Przypadkowe natknięcie się Borowicza na kłótnię księdza z inspektorem.
……… Radek na stancji u Płoniewiczów.
……… Radość ocalonego przed zwolnieniem nauczyciela.
……… Religijność Marcina.
……… Skarga wieśniaczek złożona do Jaczmieniewa.
……… Skrytykowanie przez inspektora nauczyciela Wiechowskiego.
……… Sprawa pistoletu.
……… Symboliczny braterski uścisk dłoni Marcina i Andrzeja Radka.
……… Śmierć matki Marcina i jej pogrzeb.
……… Tajemne spotkania naukowo-literackie uczniów na „górce” (w domu Gontali).
……… Trudna wędrówka Andrzeja Radka i jego losy.
……… Ukaranie buntownika chłostą (niezrozumienie jego postawy przez uczniów).
……… Wakacje w podupadłych po śmierci matki Gawronkach.
……… Współczucie Borowicza dla Romka Gumowicza – najsłabszego ucznia w klasie.
……… Wstawienie się Marcina za Andrzejem Radkiem (cofnięcie nakazu opuszczenia gimnazjum).
……… Zakończenie nauki w gimnazjum. Powrót dorosłego Marcina do Klerykowa.
……… Zemsta Borowicza na znienawidzonym nauczycielu Majewskim – obrzucenie belfra błotem.

