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Klasa V D 

 

Temat: Grzeczność zawsze w cenie. 

1. Zapoznajcie się z notatką Kilka słów o lekturze – s.164. 

2. Zastanówcie się nad tym, co to znaczy kogoś szanować. Na czym polega okazywanie 

szacunku? Wyszukajcie w Internecie informacje o znaczeniu słowa savoir – vivre. 

Odpowiedzcie ustnie na następujące pytania: 

• Co oznacza określenie savoir – vivre? 

• Z jakiego języka pochodzi? 

• Jakich dziedzin życia dotyczą zasady savoir – vivre? 

• Jak inaczej można określić savoir – vivre? 

Następnie (pisemnie) pod tematem lekcji dokończcie zdanie: 

 Kulturalnego człowieka można rozpoznać… oraz opracujcie listę propozycji do 

wypowiedzenia: Co wypada, a czego nie wypada nam robić? 

3. Przeczytajcie fragment Pana Tadeusza A. Mickiewicza (ks. I – s.164 – 166), zwróćcie 

uwagę na rymy, sprawdźcie w przypisach objaśnienia słów oznaczonych w tekście. 

Uwaga! Warto zajrzeć na stronę, której adres podaję niżej. Dotyczy ona rymów. 

https://www.youtube.com/watch?v=43t2mdMxn5I  

Po obejrzeniu materiału, spróbujcie określić, jaki rodzaj rymów występuje w poznanym 

fragmencie. 

4. Proszę, abyście pisemnie odpowiedzieli na pytania zamieszczone w karcie pracy. 

5. Po udzieleniu odpowiedzi na pytania z ćwiczenia 1. – s.166 zapiszcie wnioski  

w formie krótkiej notatki, wykorzystując podane słownictwo: etykieta dworska, goście 

honorowi, prestiż i uznanie, hierarchia, znajomość, obyczajów, rozmieszczenie gości, 

zachowanie się, przy stole, usługiwanie damom, szacunek dla kobiet, kurtuazja, 

zabawianie dam rozmową. 

Uwaga! Jeśli nie rozumiecie niektórych słów, wyjaśnień szukajcie w słownikach. 

Przypominam o czytaniu lektury, omawianie rozpoczniemy po świętach. Kolejne tematy do 

zrealizowania podam w następnym tygodniu.  

Owocnej pracy, pozdrawiam. 

Longina Gajewska 

 



 

 

Klasa V D 

1. Jak zachowywał się Podkomorzy, idąc do stołu? 

2. Kto zajął zaszczytne miejsce za stołem? 

3. Co decydowało o porządku, w jakim goście siadali do stołu? 

4. Kto usiadł przy Podkomorzym? 

5. Jaki zwyczaj przestrzegany był przed posiłkiem? 

6. Obok kogo usiadł Sędzia? 

7. Gdzie usadowiono Tadeusza? 

8. Jakie zasady obowiązywały podczas posiłku? 

9. Czy od wszystkich oczekiwano takiego samego postępowania? Uzasadnij swoją odpowiedź. 

10. Kto zmuszony był obsługiwać Podkomorzanki? 

 

 


