
Lekcja – j. polski kl. 8P (03.04.) 

 

Temat: Opis i interpretacja obrazu Wasilija Wereszczagina. 

Podręcznik str. 269 

 

1.Przyjrzyj się dokładnie obrazowi i odpowiedz na pytania: 

a) Kto jest twórcą obrazu? 

b) Jaki tytuł nosi dzieło? 

c) W którym roku powstał obraz? 

d) W jakiej technice obraz namalowano i jakie ma wymiary? 

e) Gdzie znajduje się obecnie obraz? 

 

2. Ćw.1. – nazwij odczucia, które budzi w tobie ten obraz. 

3. Jakie elementy obrazu od razu zauważyłeś/zauważyłaś? Jakie kolory zostały użyte? 

wskazówka – stos ludzkich czaszek;  pozostałe elementy:  ostre światło słoneczne; pusta, sucha 

równina; uschnięte drzewa; czarne wrony (kruki); zburzone, opuszczone miasto w oddali; żółte, 

spalone słońcem kępki traw, niebo zasnute miejscami smugami siwego dymu 

3.Przeczytaj definicję słowa „apoteoza”(ramka – pkt.2) 

4. Przeczytaj jeszcze raz tytuł obrazu i zwróć uwagę na dedykację jaką zawiera „…wszystkim 

zdobywcom przeszłym, teraźniejszym i przyszłym” 

5. Interpretacja obrazu (notatka do zapisania w zeszycie). 

Obraz „Apoteoza wojny” Wasilija Wereszczagina został poświęcony wszystkim zdobywcom. Tym z 

przeszłości, teraźniejszości i tym, którzy mają zamiar zdobywać. W tytule dzieła wyraźnie 

odczytujemy sarkazm, ironię. Ma on gorzki wydźwięk. Autor obrazu nie pochwala wojny, wręcz 

przeciwnie – ukazuje jej straszne skutki, ogrom unicestwionych przez wojnę ludzkich istnień. 

Przestrzega ludzkość ukazując, co może stać się ze światem, ludźmi, przyrodą na skutek 

prowadzonych konfliktów i wojen, gdy zwycięstwo jednych staje się cierpieniem drugich. 

 

Uwaga! Spróbuj opisać obraz (str.269) – praca pisemna na osobnej kartce do 10 kwietnia. Nie 

zapomnij o wstępie (odpowiedzi a, b, c, d, e). W zakończeniu napisz o swoich odczuciach. 

Powodzenia! Dasz radę! 

 

Uwaga! 

Proponuję również ćwiczenie w ramach zajęć rewalidacyjnych z uts, które odbywają się w czwartki i 

w piątki. 



Przypomnij sobie -  jak prawidłowo napisać zaproszenie? 

wskazówka – stałe elementy zaproszenia: 

 Kto zaprasza? 

 Kogo zaprasza? 

 Na co zaprasza? 

 Kiedy zaprasza? 

 Gdzie zaprasza?  

1. Napisz zaproszenie na swoje urodziny (możesz zacząć od …Serdecznie zapraszam” kogo? na co?). 

2. Wskaż dokładny czas wydarzenia (dzień, miesiąc, rok, godzina). 

3. Określ szczegółowo miejsce wydarzenia (adres, nazwa miejscowości). 

4. Wyrazy odnoszące się do osoby, którą zapraszasz zapisuj wielką literą (Cię, Ciebie, Was). 

5. Zadbaj o poprawność językową i ortograficzną. 

Oczywiście wszystkie szczegóły zaproszenia mogą być zmyślone (imiona, nazwiska, nazwy, adresy). 

   


