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Powrót taty 
1.  Uzupełnij notatkę na temat życia i twórczości 

Adama Mickiewicza. W tym celu skreśl 
niepoprawne dokończenia podanych zdań. 
Skorzystaj z dostępnych źródeł informacji. 

2.  Wpisz do diagramu nazwy rodzajów pokrewieństw. Litery z zacienionych kratek 
czytane wierszami z góry do dołu utworzą hasło.

Adam Mickiewicz 

Kilka słów o…

Adam Mickiewicz…

… urodził się w 1798 roku w Zaosiu. / urodził się w 1978 roku w Zaosiu.

… jest uważany za najwybitniejszego polskiego kompozytora. / jest uważany za najwybitniejszego 
polskiego poetę.

… po klęsce powstania styczniowego wyjechał do Paryża i uczestniczył w życiu emigracyjnym. / 
po klęsce powstania listopadowego wyjechał do Paryża i uczestniczył w życiu emigracyjnym.

… zasłynął jako autor epopei Pan Tadeusz, dramatu Dziady oraz ballad. / zasłynął jako autor epopei 
Pan Tadeusz, dramatu Dziady oraz komiksów.

… zmarł w 1585 roku w Konstantynopolu. / zmarł w 1855 roku w Konstantynopolu.

… w 1890 roku został pochowany na Wawelu w Krypcie Wieszczów Narodowych. / w 1980 roku został 
pochowany na Wawelu w Krypcie Wieszczów Narodowych.

Syn wnuka

Syn siostry

Matka żony

Ojciec dziadka

Dziewczynka dla ojca

Żona brata

Siostra ojca

Córka brata

Ojciec żony

Brat ojca
Hasło: 

Aleksander Kamiński, portret Adama 
Mickiewicza (fragment), 1850 r. 
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3.  Uzupełnij drzewo genealogiczne podanymi nazwami pokrewieństw. Niektórych 
nazw musisz użyć kilkakrotnie.

4.  Zapisz po kilka skojarzeń związanych ze słowami tata i mama.

TATA

MAMA

tata ● mama ● dziadek ● pradziadek ● babcia ● prababcia ● syn lub córka
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5.  Uporządkuj podane wydarzenia – wpisz je we właściwych miejscach na osi czasu. 
Pracuj z tekstem utworu.

Adam Mickiewicz Powrót taty 

Niezwykła decyzja herszta – uwolnienie pojmanych. ● Przybycie starszego zbójcy.  
● Wyjaśnienia zbójnika. ● Odrzucona prośba o darowanie życia. ● Pożegnanie.  

● Wyprawa za miasto przed cudowny obraz. ● Rozmowa matki z dziećmi. ● Modlitwa. 
● Przerażenie napadniętych. ● Pojawienie się zbójców. ● Spotkanie kupca z dziećmi.
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6.  Uzupełnij schemat przedstawiający przebieg akcji w utworze – wpisz w kratki 
liczby oznaczające kolejne punkty planu z ćwiczenia 5.

7.  Zapoznaj się z wyjaśnieniem pojęcia retrospekcja, a następnie wskaż wydarzenie, 
które rozegrało się wcześniej niż przedstawiony w balladzie przebieg akcji.

Punkt 
kulminacyjnyRozwój 

wydarzeń

Zawiązanie 
akcji

Rozwiązanie 
akcji

8.  Zapisz pod rysunkami nazwy postaci biorących udział w wydarzeniach 
przedstawionych w utworze. Przy tych, które wypowiadają jakieś kwestie, postaw 
w kwadraciku znak „ ”.

ZAPAMIĘTAJ!

Akcja to ciąg wydarzeń, w którym 
przeważają działania bohaterów 

zmierzających do określonego celu. Składa 
się z czterech etapów: zawiązania akcji, 

rozwoju wydarzeń, punktu kulminacyjnego 
(najważniejszego, przełomowego 
wydarzenia) i rozwiązania akcji.

ZAPAMIĘTAJ!

Retrospekcja to przywołanie w utworze 
wydarzeń wcześniejszych od czasu, 

w którym rozgrywa się akcja.
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9.  Jakie uczucia przeżywają bohaterowie poznanego utworu? Przyporządkuj 
zapisane nazwy poszczególnym postaciom. 

10.  Opisz w kilku zdaniach przeżycia wybranego bohatera – żony, męża lub herszta 
zbójców. Wykorzystaj nazwy uczuć zapisane w poprzednim ćwiczeniu.

smutek ● przerażenie ● trwoga ● życzliwość ● tęsknota ● rozpacz ● oschłość ● skrucha 
● rozmodlenie ● miłość ● obawa ● niepokój ● żal ● nadzieja ● łagodność ● podziw  

● zaciekawienie ● żarliwość ● stanowczość ● radość ● zdziwienie

Adam Mickiewicz Powrót taty 

Bohater Nazwa uczucia

Żona

Kupiec

Dzieci

Herszt 
zbójców
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Cechy charakteru Uzasadnienia
Żona

Mąż

Dzieci

11.  W jaki sposób została ukazana rodzina kupca? Przyporządkuj bohaterom 
ballady podane cechy charakteru, a następnie dopisz ich uzasadnienia.

12.  Co można powiedzieć o relacjach panujących w rodzinie kupca? Zapisz swoją 
wypowiedź wraz z uzasadnieniem.

stęsknione ● zdolny do poświęceń ● grzeczne ● czuła ● troskliwy ● kochające ● dobra 
● dobry ● wyrozumiałe ● wrażliwa ● zapracowany ● pobożna ● przejęte ● kochająca  

● wzruszone ● zatroskana ● kochający ● posłuszne ● przedsiębiorczy ● wdzięczne  
● odpowiedzialny
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13.  Na podstawie informacji z poprzednich poleceń sformułuj w imieniu bohaterów 
wypowiedzi i zapisz je w dymkach. 

Mój mąż jest kupcem. 

Bardzo kochamy rodziców. 

Jestem kupcem. 

Adam Mickiewicz Powrót taty 
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14.  Przygotuj się do wywiadu (rozmowy) z hersztem bandy z wiersza Adama 
Mickiewicza. Zapisz sześć pytań, które chciałabyś / chciałbyś mu zadać. 

15.  Jakie pouczenie moralne jest zawarte w utworze Powrót taty?

16.  Czy w naszych czasach istnieją rozbójnicy? Gdzie ich można spotkać? 
Jak postępuje współczesny rozbójnik?

17.  Zapoznaj się z definicją ballady, a następnie na jej podstawie dokończ 
rozpoczęte zdanie.

 ?

 ?

 ?

 ?

 ?

 ?

ZAPAMIĘTAJ!

Ballada to utwór poetycki o budowie 
stroficznej, opowiadający o jakimś 
niezwykłym zdarzeniu. Wyróżnia 
się tajemniczością i niezwykłością 

świata przedstawionego, obecnością 
narratora oraz dialogów. Często zawiera 

pouczenie moralne.

Powrót taty to ballada, ponieważ 


