
j.polski klasa VIA 20.04.2020 

Temat: Łowy czas zaczynać – poznajemy zwyczaj polowania na podstawie fragmentu „Pana Tadeusza” 

Adama Mickiewicza. 

1. Zapisz w zeszycie datę i temat. Zapoznaj się z treścią fragmentu księgi IV „Pana Tadeusza” Adama 

Mickiewicza. Nie przepisuj do zeszytu treści fragmentu. 

Pan Tadeusz 

Adam Mickiewicz 

Księga czwarta 

We dworze, gdzie przed chwilą tyle było krzyku, 

Teraz pusto i głucho, jak na mogilniku: 

Wszyscy ruszyli w pole. Tadeusz nadstawił 

Uszu, i ręce do nich jak trąbki przyprawił, 

Słuchał, aż mu wiatr przyniósł, wiejący od puszczy, 

Odgłosy trąb i wrzaski polującej tłuszczy. 

Koń Tadeusza czekał w stajni osiodłany, 

Wziął więc flintę, skoczył nań, i jak opętany 

Pędził ku karczmom, które stały przy kaplicy, 

Kędy mieli się rankiem zebrać obławnicy. 

 Głupi niedźwiedziu! gdybyś w mateczniku siedział, 

Nigdy by się o tobie Wojski nie dowiedział.[…] 

Wyszedłeś na brzeg puszczy, gdzie się las przerzedził, 

I tam zaraz leśniczy bytność twą wyśledził,[…] 

I zaraz obsaczniki, chytre nasłał szpiegi, 

Teraz Wojski z obławą, już od matecznika 

Postawiwszy szeregi, odwrót ci zamyka.[…] 

   

Cicho. — Próżno myśliwi natężają ucha; […] 

Tylko muzyka puszczy gra do nich z daleka.[…] 

 

A strzelcy, obróciwszy do lasu dwururki, 

Patrzą Wojskiego: ukląkł, ziemię uchem pyta; 

Jako w twarzy lekarza wzrok przyjaciół czyta 

Wyrok życia lub zgonu miłej im osoby, 

Tak strzelcy, ufni w sztuki Wojskiego sposoby, 

Topili w nim spojrzenia nadziei i trwogi. 

„Jest! jest!“ — wyrzekł półgłosem, zerwał się na nogi. 

On słyszał! oni jeszcze słuchali — nareszcie 



Słyszą: jeden pies wrzasnął, potem dwa, dwadzieście, 

Wszystkie razem ogary rozpierzchnioną zgrają 

[…] wrzeszczą, wpadły na trop[…], ujadają. 

 

Doszli zwierza. Wrzask znowu, skowyt; zwierz się broni […] 

 

 Strzelcy stali, i każdy ze strzelbą gotową 

Wygiął się jak łuk naprzód z wciśnioną w las głową. 

Nie mogą dłużej czekać! Już ze stanowiska 

Jeden za drugim zmyka i w puszczę się wciska, 

Chcąc pierwsi spotkać zwierza: choć Wojski ostrzegał,[…] 

 

Nie było rady! Wszyscy pomimo zakazu 

W las pobiegli. Trzy strzelby huknęły od razu; 

Potem wciąż kanonada, aż głośniej nad strzały 

Ryknął niedźwiedź i echem napełnił las cały. 

Ryk okropny boleści, wściekłości, rozpaczy! 

Za nim wrzask psów, krzyk strzelców, trąby dojeżdżaczy 

Grzmiały ze środka puszczy. Strzelcy — ci w las śpieszą, 

Tamci kurki odwodzą, a wszyscy się cieszą; 

Jeden Wojski w żałości, krzyczy, że chybiono. 

Strzelcy i obławnicy poszli jedną stroną […] 

 

A niedźwiedź, odstraszony psów i ludzi tłuszczą, 

Zwrócił się nazad w miejsca mniej pilnie strzeżone, 

Ku polom, skąd już zeszły strzelce rozstawione, 

Gdzie tylko pozostali z mnogich łowczych szyków 

Wojski, Tadeusz, Hrabia z kilką obławników. 

 

 Tu las był rzadszy. Słychać z głębi ryk, trzask łomu  

Aż z gęstwy, jak z chmur, wypadł niedźwiedź na kształt gromu; 

Wkoło psy gonią, straszą, rwą; on wstał na nogi 

Tylne i spojrzał wkoło, rykiem strasząc wrogi, 

I przedniemi łapami to drzewa korzenie, 

To pniaki osmalone, to wrosłe kamienie 

Rwał, waląc w psów i w ludzi; aż wyłamał drzewo, 

Kręcąc niem jak maczugą, na prawo, na lewo, 

Runął wprost na ostatnich strażników obławy, 

Hrabię i Tadeusza.  

Oni bez obawy 



Stoją w kroku, na zwierza wytknęli flint rury,[…]  

 

Aż oba, jednym razem, pociągnęli kurki, 

(Niedoświadczeni!) razem zagrzmiały dwururki: 

Chybili. Niedźwiedź skoczył: oni tuż utkwiony 

Oszczep jeden chwycili czterema ramiony, 

Wydzierali go sobie. Spojrzą, aż tu z pyska 

Wielkiego, czerwonego, dwa rzędy kłów błyska 

I łapa z pazurami już się na łby spuszcza: 

Pobledli, w tył skoczyli i, gdzie rzadnie puszcza, 

Zmykali. Zwierz za nimi wspiął się, już pazury 

Zahaczał, chybił, podbiegł, wspiął się znów do góry, 

I czarną łapą sięgał Hrabiego włos płowy.[…] 

 

Gdy Asesor z Rejentem wyskoczyli z boków, 

A Gerwazy biegł z przodu o jakie sto kroków, 

Z nim Robak, choć bez strzelby, — i trzej w jednej chwili, 

Jak gdyby na komendę, razem wystrzelili. 

Niedźwiedź wyskoczył wgórę, jak kot przed chartami, 

       655I głową nadół runął, i czterma łapami 

Przewróciwszy się młyńcem, cielska krwawe brzemię 

Waląc tuż pod Hrabiego, zbił go z nóg na ziemię. 

Jeszcze ryczał, chciał jeszcze powstać, gdy nań wsiadły 

Rozjuszona Strapczyna i Sprawnik zajadły. 

 

2. Zapoznaj się z podanymi wyrazami oraz wyjaśnieniami w tabelce. Dopasuj wyrazy do opisu. 

mogilnik tłuszcza flinta obławnik matecznik ogar dwururka kanonada

 dojeżdżacz kurek 

 

 Spust broni 

 Cmentarz wiejski 

 tłum 

 Dawna nazwa strzelby myśliwskiej 

 Uczestnik obławy 

 Legowisko zwierzyny w puszczy 

 Gończy pies myśliwski 

 Strzelba z dwiema lufami 

 Długotrwały huk pochodzący ze strzelaniny 

 Służący ścigający zwierzynę na polowaniu 

 



3. Wypisz elementy świata przedstawionego w podanym fragmencie „Pana Tadeusza”. 

 

Czas wydarzeń: 

 

 

Miejsce wydarzeń: 

 

 

Bohaterowie: 

 

 

 

4. Uzupełnij notatkę właściwymi wyrazami i zapisz ją w zeszycie: 

 

Plastyczny epitetom dynamicznym  porównaniom  barwny 

 

Opis polowania przedstawiony przez Adama Mickiewicza we fragmencie „Pana Tadeusza” jest 

niezwykle ________________ i ________________ dzięki zastosowanym środkom poetyckim: 

_____________________ oraz ____________________. Nagromadzone czasowniki czynią go 

bardzo _______________________ . 

 

 

Jeśli potrzebujesz pomocy skontaktuj się ze mną: asiaklys@op.pl, 515831217, Messenger. 

Zadanie odeślij dziś na podany kontakt. Pani Asia. 

mailto:asiaklys@op.pl

