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Zestaw zadań – Lektura na Facebooku 

W czasach bohaterów „Pana Tadeusza” nie było Facebooka, ale gdyby był…. Jak wyglądałby 

profil Tadeusza - tytułowego bohatera naszej narodowej epopei? Dziś podziałasz wyobraźnią, 

którą, mam nadzieję, połączysz z wiedzą dotyczącą lektury.  Przyjrzyj się stworzonej przeze mnie 

stronie na Facebooku, a potem rozwiąż zadania, które przygotowałam.  

 

 

  

Tadeusz (tu wpisz treść posta) 

Tu wpisz komentarz (kto i co napisał) 

Tadeusz (tu wpisz treść posta) 

Tadeusz (tu wpisz treść posta) 

Tu wpisz komentarz (kto i co napisał) 

Tu wpisz komentarz (kto i co napisał) 

Wpisz imię, 
nazwisko lub 
przydomek 

Wpisz imię, 
nazwisko lub 
przydomek 

Wpisz imię, 
nazwisko lub 
przydomek 

Mieszka w: 

Rodzina: 

Inne informacje: 
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Zadanie 1. 

Uzupełnij luki w tekście (wykasuj kropki, a w ich miejsce wpisz swoje odpowiedzi): 

W czasach bohaterów „Pana Tadeusza” oczywiście nie było Facebooka, bo akcja 

epopei rozpoczyna się (kiedy?) ….. ……………, a kończy (kiedy?) ….. …………….  . Akcja 

utworu rozgrywa się (gdzie?) ….. ……………. . Epopeja rozpoczyna się rozbudowaną 

apostrofą, którą nazywamy (jak?) …..……………. .  Jej pierwsze zdanie brzmi 

(zacytuj) „…..…………….” . 

 

Zadanie 2. 

Wróć do strony Facebooka i zaprezentuj tytułowego bohatera – Tadeusza Soplicę. 

Uzupełnij 3 „okienka” w części, która nazywa się „Prezentacja”. Zrób to krótko, ale 

rzeczowo. 

 

Zadanie 3. 

Na profilu bohatera znajduje się część „Znajomi”, a w niej portrety. Uzupełnij 

profil, wpisując imię, nazwisko lub przydomek postaci z portretu. 

 

Zadanie 4. 

Jakie postacie mogłyby się jeszcze znaleźć wśród „znajomych” Tadeusza Soplicy. 

Poniżej wymień co najmniej 3 z nich: 

1. ……………………………………………………… 

2. ……………………………………………………… 

3. ……………………………………………………… 

Zadanie 5. 

Na profilu Tadeusza znajdują się 3 zdjęcia. Wciel się w rolę bohatera i w jego 

imieniu napisz krótkie posty (1-2 zdania) adekwatne do wydarzeń 

przedstawionych na zdjęciach. Zrób to w „okienkach” zamieszczonych na profilu 

obok zdjęć.  
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Zadanie 6. 

A teraz pora uzupełnić komentarze. Wciel się w trzy różne postacie z „Pana 

Tadeusza” i pod każdym z postów napisz krótki komentarz (1-2 zdania). Zrób to w 

„okienkach” zamieszczonych na profilu obok zdjęć i pamiętaj, że komentarze 

powinny odnosić się albo do zdjęcia, albo do stworzonego posta.  

 

Ilustracja do zadania 7., 8. i 9. 

 
 

Zadanie 7. 

Zdjęcia, które przedstawiono powyżej, również mogłyby się znaleźć na profilu 

naszego facebookowego bohatera – Tadeusza Soplicy. Odgadnij, co to za 

wydarzenia i nadaj zdjęciom tytuły zgodne z treścią lektury. Tytułu powinny być 

zapisane w formie równoważników zdań. 

 

1. ……………………………………………………… 

2. ……………………………………………………… 

3. ……………………………………………………… 

4. ……………………………………………………… 
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Zadanie 8. 

W jakiej kolejności zdjęcia powinny być wstawione na profil bohatera, by ich 

kolejność była zgodna z tą z epopei. Ustal kolejność na osi czasu. 

 

 Wydarzenie 
najwcześniejsze 

  Wydarzenie 
najpóźniejsze 

Nr zdjęcia 
 
 

   

 

Zadanie 9. 

Zastanów się, który z bohaterów „Pana Tadeusza” mógłby jeszcze wstawić te 

zdjęcia na swój profil.  

Wybierz jedno z wydarzeń przedstawionych na zdjęciach oraz bohatera, którego 

profil trzeba będzie stworzyć.  

W imieniu wybranej postaci napisz post. Post powinien składać się z 4-6 zdań i 

zawierać podstawowe informacje o wydarzeniu (np. co, gdzie, kiedy, kto brał 

udział, jakie emocje towarzyszyły uczestnikom, itd.) 

 

Tu wpisz imię, nazwisko lub przydomek właściciela profilu 

Tu wpisz kilka informacji o 

właścicielu profilu 

Tu wpisz tytuł wybranego wydarzenia (patrz zad. 6) 

oraz treść posta (4-6 zdań) 
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Zadanie 10. 

Który z bohaterów „Pana Tadeusza” na swoim profilu  mógłby wstawić posty 

następującej treści. Wpisz w okienka obok imię, nazwisko lub przydomek. 

 

 

Zadanie 11. 

Wróć po raz ostatni do profilu Tadeusza Soplicy. Na głównym panelu pojawiło się 

następujące zdjęcie: 

 

Tu wpisz imię, 

nazwisko lub 

przydomek 

Tu wpisz imię, 

nazwisko lub 

przydomek 

Tu wpisz imię, 

nazwisko lub 

przydomek 
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Jak sądzisz, dlaczego Tadeusz umieścił je na swoim profilu. Wyjaśnij to, nawiązując 

i do elementów znajdujących się na zdjęciu, i do treści lektury.  

……………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Nasza wizyta na Facebooku dobiegła końca. Teraz za Mickiewiczem możesz 

powiedzieć, że znasz 

„Wszystkich gości obecnych, wszystkich zaproszonych, 

Wszystkich przyjaciół, których kto żywych spamięta, 

I których zmarłych pamięć pozostała święta!” 

 


