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1.  Na podstawie epickiego fragmentu, poprzedzającego część dramatyczną utworu Adama Mickiewicza, 
zredaguj notkę encyklopedyczną o ludowym obrzędzie poświęconym pamięci zmarłych.

2.  Wyjaśnij znaczenie słów Williama Szekspira będących mottem do II części Dziadów.

3.  Zacytuj fragmenty dramatu, z których możemy wywnioskować, gdzie i kiedy rozgrywa się akcja.

4.  W dramacie mamy do czynienia z dwoma światami: ziemskim i pozaziemskim. Kto je reprezentuje? 
Która z postaci ma zdolność przekraczania granicy między światami?

5.  Kim jest postać, o której poeta pisze w poprzedzającym dramat wierszu Upiór?

„CIEMNO WSZĘDZIE, GŁUCHO WSZĘDZIE” – MISTERIUM DZIADÓW

Dziady – nazwa uroczystości 

świat ziemski: świat pozaziemski:

„Na świecie jeszcze, lecz już nie dla świata!” 

6.  Podaj wyrazy bliskoznaczne do słowa duch.
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7.  Na schemacie ilustrującym napięcie dramatyczne II części Dziadów zapisz zdarzenia dramatu.

8.  W dramacie jest widoczne ścieranie się elementów chrześcijańskich z pogańskimi. Pojawiają się również 
motywy antyczne. Dopasuj do każdego z tych źródeł odpowiednie propozycje z ramki.

9.  Opisz postać Guślarza.

scena I scena II scena III scena IV

?

postać Guślarza ● kaplica ● trumna ● ceremoniał przywoływania duchów ● modlitwa ● święcone 
ziele ● karmienie zmarłych ● ptaki szarpiące za karę ludzkie ciało ● znak krzyża ● przywoływanie 

piekła i nieba ● gromada wieśniaków ukształtowana na wzór greckiego chóru z tragedii

Tradycje chrześcijańskie Elementy pogańskie Motywy antyczne
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1.  Uzupełnij tabelę informacjami na temat zjaw przywołanych przez Guślarza.

2.  Objaśnij pojęcie.

3.  Uzupełnij notatkę.

4.  Dramat Adama Mickiewicza stanowi swoisty kodeks tradycyjnych wartości. Napisz, czy mogą one 
obowiązywać we współczesnym świecie.

Duchy

Sposób ich 
przywołania

Wina

Kara

Prośba i wsparcie

Pouczenie

OSĄDZIĆ ZIEMSKIE ŻYCIE. PROBLEMATYKA MORALNA II CZĘŚCI DZIADÓW

moralność – 

Pełnię człowieczeństwa może osiągnąć tylko ten, kto:

● pozna  ,

● nie odmówi  ,

● odwzajemni  .
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NA DESKACH TEATRU Z DRAMATEM ROMANTYCZNYM

1.  Do podanych pojęć, związanych z dramatem, dopasuj odpowiednie definicje.

2.  Przedstaw budowę dramatu – uzupełnij notatkę pojęciami z 1. ćwiczenia.

3.  Dziady to dramat romantyczny. Określ cechy tego gatunku. Uzupełnij schemat.

4.  Podaj dwa znaczenia słowa romantyczny.

dialog

didaskalia

monolog

dramat

wskazówki dotyczące sposobu wystawiania utworu

dłuższa wypowiedź jednej osoby

rozmowa co najmniej dwóch osób

tekst poboczny, czyli 

informuje o: 

● 

● 

● 

panuje nastrój

 

w tekście dramatu pojawiają się elementy innych rodzajów literackich, np.:

 

muzyczność dzieła 
podkreślona przez

 

 

elementy realne mieszają się z

 
akcja ma charakter 

 

ludowość przywołana przez

 

 

gatunek: 
DRAMAT 
ROMANTYCZNY

rodzaj literacki:
DRAMAT

tekst główny

● 

● 



13

5.  Przygotuj inscenizację jednej ze scen II części Dziadów.

●  Przydziel zadania swoim kolegom.

●  Organizatorowi widowni zleć przygotowanie zaproszenia dla rodziców i nauczycieli oraz 
ogłoszenia do gazety szkolnej.

Ludzie teatru Zadania Odpowiedzialny

reżyser

wciela się w postać z dramatu

statyści

planuje ruch aktorów na scenie

odpowiada za oprawę plastyczną przedstawienia

przygotowuje projekty kostiumów

komponuje muzykę, zapewnia efekty dźwiękowe

sufler

zespół techniczny

Nazwa Znaczenie Data

próba czytana przy stoliku, z tekstem dramatu przed oczami

próba sytuacyjna

próba techniczna

próba generalna

premiera

●  Ustal daty kolejnych prób oraz premiery i objaśnij terminy.


