
klasa IV TG 

8 kwietnia - środa 

 

Temat: Ćwiczenie maturalne – wypowiedź ustna 

 

Ten temat nie wymaga wysyłania żadnej pracy domowej  

Przeczytaj przykład rozwiązania pytania maturalnego. 

 

Obrzędy i obyczaje w tekstach kultury. Omów zagadnienie, odwołując się do obrazu Zofii 

Stryjeńskiej Dyngus oraz wybranych tekstów literackich. 

 
 

Zofia Stryjeńska, Dyngus 

 

 

 

 

 

 



Przykładowy schemat  odpowiedzi  

Teza: Wiele tekstach kultury  zawiera opisy obrzędów i obyczajów. 

Argumenty: 

1. Obraz „Dyngus” Z. Stryjeńskiej 

Tytuł obrazu nawiązuje do polskiego zwyczaju śmigusa – dyngusa, który wywodzi się z kultury 
ludowej. Tradycja mówi, że te panny, które nie zostały oblane wodą, miały powód do niepokoju - 
oznaczało to brak zainteresowania ze strony miejscowych kawalerów i mogło być wróżbą  
o staropanieństwie. 
Na głównym planie widzimy parę w tradycyjnych strojach chłopskich – dziewczynę i chłopaka. 
Młodzieniec wylewa z dzbana wodę na pannę. Ta stoi przy studni z cebrzykiem – prawdopodobnie 
spieszy się, by go napełnić i oblać wodą chłopaka. Na ziemi leży jakiś mężczyzna, może poślizgnął się 
na mokrej ziemi. Obraz jest dynamiczny, ukazuje postacie w ruchu. Całość przepełnia atmosfera 
radości i zabawy. 

 
2. Literatura 

• Adam Mickiewicz Pan Tadeusz 

W epopei Adama Mickiewicza odnajdziemy barwnie opisane obyczaje szlacheckie, kultywowane 
na początku XIX wieku. Zamiarem poety było utrwalenie i ocalenie od zapomnienia tych tradycji 
polskiej i litewskiej szlachty, które powoli zanikały. Wystrój domostw świadczący o patriotyzmie 
mieszkańców (obrazy, zegar wygrywający Mazurka Dąbrowskiego, herby rodowe), polowania, 
gościnność, parzenie kawy, zachowanie się przy stole, grzybobranie, potrawy, nawet kolejność, w 
jakiej goście spacerowali po okolicy, oraz polonez. 

• Władysław Reymont Chłopi 

Pisarz w realistyczny sposób opisał obyczaje i tradycje chłopskie. Zaloty, szatkowanie kapusty, 
zachowanie się w kościele, gościnność, wesele i zwyczaje podczas zabawy – te wszystkie elementy 
folkloru przebiegają według ustalonego przez tradycję porządku. Zapewnia to trwałość kultury oraz 
określa tożsamość gromady. 

• Henryk Sienkiewicz Krzyżacy 

Sienkiewicz przedstawił w swojej powieści historycznej bogactwo tradycji rycerskich. W utworze 
znajdziemy między innymi opis ślubowania, zwyczaj nakładania chusty na głowę rycerza skazanego 
na śmierć, wyzwanie na pojedynek poprzez rzucenie rękawicy, szacunek dla posłów obcego wojska i 
przysługująca im nietykalność, posiadanie damy serca i służba dla dobra jej imienia, odśpiewanie 
pieśni przed bitwą (wojsko polskie na polach Grunwaldu zaśpiewało Bogurodzicę). 

• Adam Mickiewicz Dziady, cz. II 

W tej części dramatu znajdziemy zwyczaj obchodzony na Litwie. Według pogańskich wierzeń 
dusze, które nie trafiły ani do nieba, ani do piekła, błąkają się po świecie między żywymi i odbywają 

https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/pan-tadeusz.html
https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/chlopi-czesc-pierwsza-jesien.html
https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/krzyzacy/
https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/dziady-dziady-poema-dziady-czesc-ii.html


pokutę. Podczas nocy „dziadów” ludzie częstowali dusze pokarmem, służyli pomocą, aby ulżyć im w 
cierpieniach. Duchy natomiast ostrzegały żywych przed błędami, które same popełniły za życia.  
 

3. Film 

• Wesele, reż. Wojciech Smarzowski 

Film głównie ukazuje wiele polskich przywar, które stają się jeszcze wyraźniejsze, gdy na stół 
wjeżdża alkohol. "Zastaw się, a postaw się" - zgodnie z tą maksymą goście  przyjęcia mają być 
oszołomieni dostatkiem, nawet jeśli znacznie przekracza to budżet. Nadmiar alkoholu, obowiązkowy 
bigos (choć zepsuty), pijackie przyśpiewki i tańce, weselne tradycje(picie wódki z buta panny młodej, 
wręczanie kopert) to obowiązkowy repertuar typowego polskiego przyjęcia ślubnego. 

• Trylogia Sylwestra Chęcińskiego: Sami swoi, Nie ma mocnych, Kochaj albo rzuć 

Wymienione filmy, ukazujące losy zwaśnionych rodów Karguli i Pawlaków, nie bez powodu 
uznawane są za kultowe. Sąsiedzkie i rodzinne konflikty, miłości, śluby, chrzciny i pogrzeby to 
przecież obyczaje, w które wpisane są losy bohaterów. Można wymienić np.: symboliczne 
przekazanie sierpa jako znak oddania gospodarstwa w ręce młodszego pokolenia, przywiązanie do 
tradycyjnych sposobów uprawy – uprzedzenia wobec nowoczesnej technologii, traktowanie jak 
relikwii woreczka z ziemią z rodzinnych Kruszewik). 

Podsumowanie: 
 

Przedstawione teksty kultury zawierają bogaty zasób wiedzy na temat obyczajów i obrzędów. 
Stosunek bohaterów do niej może obnażać wady bohaterów (świadczą o tym opisane filmy). Obrzędy 
wyznaczają rytm życia człowieka (Chłopi, Dziady, cz. II). Kultywowanie określonych obyczajów to 
obowiązek, jaki narzuca człowiekowi przynależność do danej warstwy społecznej (Pan Tadeusz, 
Krzyżacy). Niektóre z nich świadczą o ciągłości tradycji (obraz Dyngus). 
Wymienione przykłady potwierdzają tezę, że wiele tekstów kultury zawiera opisy obrzędów i 
obyczajów. 


