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1.  Podziel utwór na części i zatytułuj każdą z nich. Zaznacz te fragmenty, które mają charakter 
sprawozdania z pola bitwy.

2.  Kto opowiada o bitwie? Zacytuj słowa potwierdzające twoje ustalenia.

3.  Naszkicuj plan bitwy. Usytuuj na nim bohaterów poematu.

RAPORT Z POLA BITWY

1. Widok pola bitwy 9.

2. 10.

3. 11.

4. 12.

5. 13.

6. 14.

7. 15.

8. 16.



20

4.  Na osi zaznacz czas opisywanych wydarzeń. Zanotuj istotne fakty z historii Polski, które miały wpływ 
na przedstawione zdarzenie.

5.  Przedstaw dwie walczące strony. Wypisz odpowiednie cytaty i je zinterpretuj.

6.  Określ symbolikę barw przypisanych wojskom polskim i rosyjskim.

7.  W podanym fragmencie podkreśl linią pojedynczą przenośnie, a linią falistą – porównania. Zaznacz kółkami 
głoski tworzące instrumentację głoskową i napisz, czemu służy takie ukształtowanie tekstu.
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„Patrz, tam granat w sam środek kolumny się nurza,

Jak w fale bryła lawy, pułk dymem zachmurza;

Pęka śród dymu granat, szyk pod niebo leci

I ogromna łysina śród kolumny świeci”.

Reduta Ordona
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8.  Zanalizuj obraz poetycki. Podaj nazwy użytych środków stylistycznych i określ ich funkcje.

9.  Wejdź w rolę generała, który podczas narady sztabowej relacjonuje przebieg walki.

Obraz poetycki Użyte środki stylistyczne Ich funkcja

KU
LA

grozi

Szumi

Wyje

ryczy jak byk przed bitwą

miota się, grunt ryje

już dopadła

jak boa śród kolumn się zwija

pali piersią, rwie zębem, 
oddechem zabija

Relacja

Przedstaw okoliczności zdarzenia 
(wskaż miejsce, czas, wymień 
uczestników).

Zrelacjonuj wydarzenie główne 
tak, jakbyś był / była jego naocz-
nym świadkiem.

Dodaj informacje o zdarzeniach 
towarzyszących.

Zwróć uwagę na jednoczesność 
rozgrywających się scen.

Aby osiągnąć dynamikę narracji, 
zastosuj czasowniki nazywające 
ruch, wskazujące na działanie.

W zakończeniu możesz wskazać 
skutki zdarzenia i przedstawić 
swoją opinię o zaistniałej sytuacji.
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1.  We fragmencie poematu zaznacz różne elementy obrazu poetyckiego, podaj ich nazwy i określ funkcje.

2.  Jak heroiczny czyn Ordona został oceniony przez generała i jego adiutanta? Jaka jest twoja opinia 
na temat działań dowódcy reduty?

3.  Zaprojektuj rzeźbę Ordona. Zredaguj napis, który można by umieść na pomniku.

MOC POETYCKIEGO SŁOWA

„Tu blask – dym – chwila cicho – i huk jak stu gromów.

Zaćmiło się powietrze od ziemi wyłomów,

Harmaty podskoczyły i jak wystrzelone

Toczyły się na kołach – lonty zapalone

Nie trafiły do swoich panew. I dym wionął

Prosto ku nam; i w gęstej chmurze nas ochłonął.

I nie było nic widać prócz granatów blasku,

I powoli dym rzedniał, opadał deszcz piasku.

Spojrzałem na redutę; – wały, palisady,

Działa i naszych garstka, i wrogów gromady;

Wszystko jako sen znikło. – Tylko czarna bryła

Ziemi niekształtnej leży – rozjemcza mogiła”.

● 

● 

Reduta Ordona
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7.  Opisz ukazaną w wierszu postawę Polaków wobec samowładcy.

4.  Poszukaj wiadomości o podporuczniku Julianie Ordonie i wskaż rozbieżności między faktami 
z historii a poematem. Oceń, czy wiedza historyczna ma jakikolwiek wpływ na odbiór wiersza. 

5.  W jaki sposób została przedstawiona potęga cara? Uzupełnij tabelę.

6.  Rozpowszechnianie Reduty Ordona było zakazane przez rosyjską cenzurę. Które słowa utworu 
dotyczące cara mogły być tego przyczyną? Zapisz odpowiedni cytat.

● 

● 

Środki stylistyczne wykorzystane 
do opisu cara i jego poczynań Przykłady

epitety

peryfrazy

hiperbole

porównania

pytania retoryczne

wykrzyknienia

zdania o podobnej budowie
gesty cara i ich skutki dla poddanych:

określenie rządów carskich


