
Dzień dobry.  

W ramach omówienia ostatniej lektury do matury proszę o wykonanie 

następujących poleceń: 

 

Didaskalia  

Jakie przedmioty znajdują się na scenie?  

Jak autor w didaskaliach opisuje osoby dramatu?  

Jaki stosunek ma autor do Eugenii?  

Jaki stosunek ma autor do Eugeniusza?  

Jaki stosunek ma autor do Edka?  

Jaki stosunek ma autor do Artura?  

   

"Tango", Akt I 

Kto gra w karty?  

O co spierają się gracze?  

Dlaczego Artur przerywa grę w karty?  

Jak zachowują się gracze?  

Jak zachowuje się Artur w stosunku do graczy?  

Jaki stosunek do Edka ma Eugeniusz?  

Z czego wynika stosunek Eugeniusza do Edka?  

Co o Edku Eugeniusz mówi Arturowi?  

Jakie relacje łączą Eleonorę z Edkiem?  

O co Artur toczy spór ze Stomilem?  

Jakie wartości przyświecały pokoleniu Eleonory i Stomila?  

Kiedy i w jakich okolicznościach pojawiła się Ala?  



Jak zachowuje się Ala?  

Jak przebiegł eksperyment teatralny Stomila?  

Jak widownia zareagowała na eksperyment teatralny Stomila?  

 

"Tango", Akt II 

W jaki sposób rozmawiają ze sobą Artur i Eugeniusz?  

O czym rozmawiają ze sobą Artur i Ala?  

W jaki sposób w rozmowie Artura i Ali pojawia sie problem "Formy"?  

Jaką postawę wobec słów Artura zajmuje Ala?  

Jak Artur traktuje Alę?  

Dlaczego Artur tak zwraca się do Stomila?  

Dlaczego Stomil odmawia wejścia do sypialni?  

Jak ostatecznie udało się Arturowi namówić ojca do wejścia do sypialni?  

Jak Stomil zrealizował swoją misję?  

W jakim celu Artur przeprowadza zamach stanu?  

Jak wyglądały zaręczyny Artura i Ali?  

 

"Tango" Akt III 

Co się dzieje na początku III aktu "Tanga"?  

Do jakiej roli został sprowadzony Edek?  

O czym Ala rozmawia z Eleonorą?  

Jak Ala się zwraca do Eleonory?  

O czym Ala rozmawia z Edkiem?  

Kogo i dlaczego dusi Artur?  

Jaką muzykę słychać, gdy na scenie pojawia się Artur?  



W jakim stanie znajduje się Artur?  

Dlaczego Artur upił się?  

Kto rządzi na scenie i dyryguje innymi postaciami?  

Czego mają wszyscy poszukać?  

Jak wygląda scena śmierci Eugenii?  

Kto zdradził Artura?  

Jak Artur reaguje na czyn Ali?  

Przedstaw scenę śmierci Artura.  

Jak rodzina reaguje na działania Edka?  

Jakie uwagi autor zawarł w didaskaliach? 

Proszę również o przygotowanie konspektu do arkusza matury ustnej. 

Jaką funkcję pełni taniec w literaturze? Odpowiedz, odwołując się do kadru z filmu 

Andrzeja Wajdy Pan Tadeusz, całego utworu Adama Mickiewicza oraz wybranego 

utworu literackiego. 

Kadr z filmu Pan Tadeusz 

 


