
Jak artyści oceniają swoją twórczość? Omów problem analizując podany fr. III cz. ,,Dziadów" A. Mickiewicza, 

odwołując się do całego dramatu i wybranego tekstu kultury. 

KONRAD 
(po długim milczeniu) 

Samotność - cóż po ludziach, czym śpiewak dla ludzi? 
Gdzie człowiek, co z mej pieśni całą myśl wysłucha, 
Obejmie okiem wszystkie promienie jej ducha? 
Nieszczęsny, kto dla ludzi głos i język trudzi: 
Język kłamie głosowi, a głos myślom kłamie;[ ... ] 
Wam, pieśni, ludzkie oczy, uszy niepotrzebne; -
Płyńcie w duszy mej wnętrznościach, 
Świećcie na jej· wysokościach, 
Jak strumienie podziemne, jak gwiazdy nadniebne. 

Ty Boże, ty naturo! dajcie posłuchanie. -
Godna to was muzyka i godne śpiewanie. 

Zadania 
Zadanie 1 

Jaki jest Konrad jako artysta? Jaki cel sobie stawia, do czego dąży? 
Zadanie 2 

Jak bohater ocenia siebie jako artystę? (zinterpretuj słowa: "Ty Boże, ty naturo! dajcie posłuchanie. /Godna to was muzyka i godne śpiewanie"). 
Zadanie 3 

Co jest źródłem inspira"ji dla Konrada? Gdzie i w jaki sposób powstaje jego poe�ja? 
Zadanie 4 

Podąj co najmniej 5 synonimów do słowa artysta. 
Zadanie S 

Jaki jest Konrad jako artysta, poeta, wieszcz? Jak siebie ocenia? Odpowiedź na to pytanie znajdując odpowiednie cytaty ze \\Skazanych scen III 
cz. "Dziadów" oraz je interpretując (uzupełnij tabelkę). 
Scena Cytat Interpretacja Wniosek - jaki jest Konrad jako 

artysta, jak się ocenia? 

Prolog 

Scena I 

Scena II 
,• 

. 

I 

Klasa II Tg/Tf

Zadania dotyczą "Dziadów cz.3" A.Mickiewicza. Wykonaj je pisemnie w zeszycie. Tabelkę uzupełnij i wklej do zeszytu.



Wniosek końcowy 

Zadanie 6 

Jaką rolę artyści odgrywają w spolecze11stwic, narodzie? 

Zadanie 7 

Wskaż 3 teksty literackie i 2 filmy. w których występuje artysta. Scharakleryzt\j danego bohatera i ustal. jak był postrzegany oraz oceniany przez 

samego siebie, innych bohaterów i autora tekstu. 

Tytuł utworu Bohater Wizja artysty i koncepcja sztuki Samoocena i ocena przez Ocena roli, istoty, natury 

literackiego/ innych bohaterów artysty i jego twórczości 

filmu przez autora tekstu 
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