
Temat: Samotność w podróży. 
 

Polecenia: 

1. Zapisz temat w zeszycie. 

2. Zobacz w Internecie, jak wygląda krajobraz Półwyspu Krymskiego i Białogrodu. 

3. Przeczytaj wiersz A. Mickiewicza „Stepy akermańskie”  

 

Adam Mickiewicz 

Stepy akermańskie 
 
Wpłynąłem na suchego przestwór oceanu, 
Wóz nurza się w zieloność i jak łódka brodzi 
Śród fali łąk szumiących, śród kwiatów powodzi, 
Omijam koralowe ostrowy1 burzanu2. 
 
Już mrok zapada, nigdzie drogi ni kurhanu3; 
Patrzę w niebo, gwiazd szukam, przewodniczek łodzi; 
Tam z dala błyszczy obłok? tam jutrzenka wschodzi? 
To błyszczy Dniestr, to weszła lampa Akermanu4. 
 
Stójmy! – jak cicho! – słyszę ciągnące żurawie, 
Których by nie dościgły źrenice sokoła; 
Słyszę, kędy się motyl kołysa na trawie, 
 
Kędy wąż śliską piersią dotyka się zioła. 
W takiej ciszy! – tak ucho natężam ciekawie, 
Że słyszałbym głos z Litwy. – Jedźmy, nikt nie woła. 

Wyjaśnienia trudnych słów: 

1 ostrów - zarośnięta wyspa  

2 burzan - roślina stepowa przenoszona przez  wiatr  

3 kurhan tu: wzniesienie, pagórek  

4 Akerman- wspołcześnie Białogrod nad Dniestrem, miasto na Krymie 

 
Sonet – utwór poetycki o regularnej budowie i kunsztownym układzie rymów. Składa się 
z czterech strof: dwie pierwsze są czterowersowe i zwykle pełnią funkcję opisową, a dwie 
ostatnie są trzywersowe i mają charakter refleksyjny 

Po przeczytaniu 
1. Kim jest podmiot liryczny wiersza?  
2. Odszukaj w drugiej strofie nazwy geograficzne i na tej podstawie ustal, jakie tereny zostały opisane 
w utworze. 
3. Przeczytaj uważnie pierwszą strofę i opisz własnymi słowami to, co widzi bohater wiersza. 
4. Podziel sonet Mickiewicza na dwie logiczne części i określ, co jest tematem każdej z nich. 
5. Powiedz, w jaki sposób autor odtworzył ciszę panującą na stepie w dwóch ostatnich zwrotkach. 
6. Opisz nastrój towarzyszący „ja” lirycznemu podczas podróży. 
7. Zinterpretuj puentę utworu.  
8. Podaj kilka argumentów na potwierdzenie tezy, że Stepy akermańskie wyrażają  fascynację 
pięknem i potęgą natury. 
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9. Omów język wiersza. Zwróć uwagę na bogactwo środków artystycznego wyrazu, którymi posłużył 
się poeta. 
10. Dlaczego autor Stepów akermańskich używa raz liczby pojedynczej, a raz – mnogiej? 
11. Stwórz w zeszycie opis krajobrazu inspirowany sonetem Mickiewicza. Możesz też skorzystać ze 
współczesnych zdjęć Krymu. 
12. Wysłuchajcie hip-hopowej wersji Stepów akermańskich w wykonaniu Eldo, a następnie podzielcie 
się Waszymi wrażeniami w trakcie dyskusji. Co sądzicie o tego typu interpretacjach dawnych 
utworów? 

 

4. Zrób pol. 1 spod tekstu. 

5. Wypisz nazwy geograficzne, o których mowa w utworze. Znajdź je w Internecie. 

6. Zrób pol. 6 spod tekstu. 

7. Wyjaśnij znaczenie puenty (pouczenie, myśl główna) utworu zamieszczonej w poniższych 

wersach: 

 
W takiej ciszy! – tak ucho natężam ciekawie, 
Że słyszałbym głos z Litwy. – Jedźmy, nikt nie woła. 

 

 


