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Moi drodzy,  nasza  ostatnia lekcja w szkole dotyczyła Jacka Soplicy. Czytaliśmy jego spowiedź, 

interpretowaliśmy słowa bohatera, ale nie dokończyliśmy. Dlatego wracamy do tego tematu.  

 

-Wybrałam  wersy  z Księgi X (są zapisane poniżej)  i  do niektórych dopisałam pytania. Waszym zadaniem 

będzie kolejno odczytywać je i interpretować. W ten sposób powstanie praca  omawiająca postać Jacka 

Soplicy.  

 

-Numery wersów przepiszcie do zeszytu i obok zapisujcie interpretację, tak jak we wzorze.  

 

1. Zapisz temat lekcji: Losy Jacka Soplicy – na podstawie Księgi X. 

2. Otwórz w „Panu Tadeuszu”  Księgę X. (jeśli ktoś nie posiada książki, proszę dać znać, prześlę scan). 

3. Przypomnij ostatnią szkolną lekcję-przeczytaj pierwszą kolumnę tabeli. 

4. Przepisz do zeszytu wzór i rozpocznij dalszą pracę: 

Wzór 551-553 - Horeszko wykorzystywał Jacka do celów politycznych. 

           558-571 - Jacek bardzo kochał Ewę, ze względu na nią nie przeciwstawiał się Horeszce, 

                              pod jej wpływem był łagodny. 

          572-580 - Soplica chciał prosić o rękę Ewy, ale bał się upokorzenia, pycha nie pozwalała 

                             mu się poniżyć. 

 

Oto wersy do interpretacji: 

581-584- 

585-589- 

589-595- 

603-606- 

607-622- 

623-629-Co Gerwazy zarzuca Jackowi? 

630- 

631-641-Co mógł uczynić Jacek? Jaka była Ewa w jego oczach? 

641-651-Co planuje Jacek Soplica? 

650-664- 

665-666- 

667-671- 

700-714-Co o Jacku mówi Gerwazy, jak go wspomina? 

720-730- 

740-750- 

760-774- 

798-817-Jak wyglądało dalsze życie Soplicy? 

818-819- 

823-826- 

826-850-Co czynił Soplica jako Robak? (wymień) 

864-875-Jaką prawdę zataił Gerwazy? 
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 Zapisz temat lekcji: „Pan Tadeusz”- ćwiczenia redakcyjne. 

   

Prace na poniższe tematy wykonaj w zeszycie: 

1. Opisz w kilku zdaniach Jacka Soplicę przed i po przemianie. Skup się na cechach charakteru. 

2. Które momenty w życiu Jacka były według Ciebie  najważniejsze i wpłynęły na jego przyszłość. 

Uzasadnij w kilku zdaniach. 

3. Czy możemy powiedzieć, że bohater odkupił swoje grzechy? Wypowiedz się w kilku zdaniach. 

Powyższe ćwiczenia są kilkuzdaniowe, zadbaj, aby wyczerpywały temat. 

 

 

 

W razie pytań i wątpliwości zapraszam do kontaktu. 

 mag0900stud@interia.pl  695 245 572-piszcie/dzwońcie, Pozdrawiam M. St. 
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