
                        Dzień dobry 4M 

 

  Podaję zagadnienia do reportażu Hanny Krall „Zdążyć przed Panem Bogiem”.  

Jest to praca do wykonania w dniach od 23 – 27 marca 2020 r. 

 

  Proszę zapoznajcie się z materiałem znajdującym się w podręczniku w rozdziale 27, s. 150. 

przeczytajcie zamieszczone fragmenty reportażu, zwróćcie uwagę na pojęcia kluczowe. 

Odszukajcie także znaczenie słowa holocaust i zapoznajcie się z nim. 

 

  Wykonajcie polecenia do tekstu ze str. 153. - 1,2,4,7 ustnie a 3 pisemnie w zeszycie.  

 

  Zastanówcie się jak napisać rozprawkę na temat: „Czy obrona własnej godności jest warta 

ofiary życia? Rozważ problem i uzasadnij swoje zdanie, odwołując się do reportażu H. Krall i 

do innych tekstów kultury. 

 

  Odszukajcie w lekturze fragmentów opisujących różne obrazy śmierci, np. Michała 

Klepfisza, Mordechaja Anielewicza,  przykładów zachowań sprzecznych z tradycyjną 

moralnością, np. zachowanie pielęgniarek. 

 

  Przygotujcie ustnie odpowiedzi na pytania: 

1. Jak M. Edelman wypowiada się o brzydkiej i pięknej śmierci a co mówi na ten temat 

amerykański profesor? 

2. O jakich dwóch czasach wspomina Marek Edelman w wywiadzie? 

3. Jakie tematy porusza? 

4. Czym zajmował się M. Edelman w czasie wojny i po wojnie? 

5. Jakie historie bohaterów przywołuje we wspomnieniach? 

6. Jakie są podobieństwa i różnice między czasem wojny i powojennym? 

 

  Zastanówcie się jak napisać pracę domową : 

 

1. Porównaj kreacje dwóch lekarzy – T. Judyma z „Ludzi bezdomnych” S. Żeromskiego 

i profesora ze „Zdążyć przed Panem Bogiem” H. Krall. 

2. Jak można zinterpretować tytuł reportażu H. Krall? 

 

  Zadania do wiersza Czesława Miłosza „Campo di Fiori” 

 

  Przeczytajcie materiał z rozdziału 28, s. 154. oraz wiersz Cz. Miłosza. Wykonajcie polecenia 

1,2,3,4,5,6 pisemnie w zeszycie i 7,8,9 ustnie ze str. 156. Zastanówcie się, jakie są wnioski 

podmiotu mówiącego wynikające z zestawienia sytuacji, jakie są postulaty wobec poetów       

i poezji? 

 

  Pytania i wątpliwości oraz zadane prace do sprawdzenia  proszę przesyłać na adres 

gr.pawlak@interia.pl, Ci, którzy mają „trudną sytuację” z języka polskiego proszę o 

skontaktowanie się w celu otrzymania zadań do realizacji. 

 

  W przyszłym tygodniu zadania będą dotyczyć tekstu „Inny świat” G. Herlinga-

Grudzińskiego. 

 

                                                 Pozdrawiam 
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