
Lekcja – j. polski kl. 8P (13.05.2020) – środa 

 

Temat: Gatunki epickie – powtórzenie. 

Podręcznik , str. 31, 70, 99, 107, 120, 180 

 

1. Co to jest epika? – To jeden z trzech rodzajów literackich (epika, liryka, dramat). 

Poniższą notatkę przepisz do zeszytu: 

W epice osobą mówiącą jest narrator, który ukazuje świat przedstawiony utworu: opowiada 

zdarzenia, przedstawia bohaterów i miejsca, umieszcza akcję w określonym czasie. 

 Wybrane gatunki epickie: 

● Bajka – krótki, wierszowany utwór, którego bohaterami są najczęściej zwierzęta 

posiadające cechy ludzkie, zawiera morał – pouczenie. 

● Baśń – niewielkich rozmiarów utwór, w którym fikcja prawdopodobna łączy się z fikcją 

fantastyczną. Czas i miejsce akcji nieokreślone. W baśniach dobro zwycięża zło. 

● Legenda – niewielkich rozmiarów utwór, w którym wydarzenia prawdopodobne łączą się z 

elementami fantastyki. W legendach często występuje postać historyczna, prawdziwe 

miejsce lub zdarzenie. 

● Opowiadanie – krótki, jednowątkowy utwór napisany prozą. 

● Nowela – krótki, jednowątkowy utwór napisany prozą, zawierający punkt kulminacyjny 

oraz puentę. 

● Przypowieść – krótki utwór napisany prozą, wyrażający prawdy moralne i uniwersalne 

wartości. 

● Powieść – obszerny, wielowątkowy utwór napisany prozą o rozbudowanych elementach 

świata przedstawionego. 

● Epopeja (epos) – obszerny, wielowątkowy utwór, napisany wierszem. Posiada tekst 

podzielony na księgi (pieśni) będące samodzielnymi całościami. Przedstawia dzieje 

legendarnych lub historycznych bohaterów na tle ważnego momentu dziejowego. 

● Pamiętnik – utwór o charakterze wspomnieniowym, pisany w pierwszej osobie, 

stanowiący relację ze zdarzeń, których autor był uczestnikiem lub naocznym świadkiem. 

● Dziennik – utwór, na który składają się zapiski autora prowadzone z dnia na dzień, 

dotyczące zdarzeń, których był uczestnikiem lub świadkiem, ułożone chronologicznie. Zapiski 

zwykle opisane są datami. 

 

 



 

 

3. Wykonaj ćwiczenie: 

Podaj tytuły i autorów znanych ci utworów, które są przykładem podanych gatunków 

literackich. Jeśli nie możesz wskazać autora, postaw kreskę. 

 

● Bajka - ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

● Baśń - ……………………………………………………………………………………………….............................. 

● Legenda - ……………………………………………………………………………………………………………………… 

● Opowiadanie - ……………………………………………………………………………………………………………… 

● Przypowieść - ……………………………………………………………………………………………………………….. 

● Powieść - ……………………………………………………………………………………………………………………… 

● Epos - …………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

4. Ustal, jaka cecha gatunków epickich została poniżej przedstawiona graficznie: 

 

 

 

 

               

 

        

        

 

Cechą gatunków epickich przedstawionych graficznie jest ich …………………………………. . 

 

 

 

 

Dodatkowo, w ramach cotygodniowych zajęć z UTS proponuję ćwiczenie: 

   bajka 

 

nowela opowiadanie 

          powieść 



Podaj przynajmniej po jednym nazwisku autorów piszących utwory epickie w wymienionych 

epokach: 

 

● Oświecenie - ……………………………………………………………………… 

● Romantyzm - …………………………………………………………………….. 

● Pozytywizm - ……………………………………………………………………… 

● Dwudziesty wiek - ………………………………………………………………. 

● Współczesność - ………………………………………………………………….. 

 

Powodzenia! 


