
Zadania z języka polskiego dla klas IAP, IAG, III A, III F Cz.4 

(27.03 – 01.04.2020r.) 

Klasa IAP    Zadania i dwiczenia dla do realizacji w terminie: 27.03 do 

01.04.2020r. 

1. Temat: Przypomnienie wiadomości o Trenach Jana Kochanowskiego. 
 

Proszę o przypomnienie wiadomości zdobytych w szkole podstawowej na temat Trenów Jana 

Kochanowskiego jako renesansowej poezji funeralnej, żałobnej. Pomocny będzie z pewnością 

podręcznik, z którego obecnie korzystamy (s. 39 – 50). Proszę o przypomnienie w stopniu 

szczególnym Trenów IX, X i XI i Trenu XIX zamieszczonych w podręczniku oraz o próbę ich 

opisania. W tych trenach wyraźnie zilustrowany jest kryzys światopoglądowy, szczególnie w 

kontekstach wiary i mądrości, a więc podstaw humanizmu renesansowego oraz próba 

wyjścia z tego kryzysu. Pomocne będą informacje na s. 39 oraz wskazówki zawarte na s. 50 – 

52. 

 

 

Klasa IAG    Zadania i dwiczenia dla do realizacji w terminie: 27.03 do 

01.04.2020r. 

Temat: Wprowadzenie do kultury i literatury baroku. 

Proszę o zapoznanie się z informacjami zawartymi w podręczniku oraz sporządzenie notatek 

na temat zjawisk barokowych: 

CHARAKTER I NAZWA EPOKI – barok jako epoka dionizyjska, ciemna, ducha charakteryzuje 

się chaosem (warunki polityczne, ferment religijny w XVII-wiecznej. Europie. Nazwa 

pochodząca od portug. Barocco, wskazująca na nieregularnośd, dysharmonię. 

KONTRREFORMACJA –  Kościół rzymsko- katolicki organizuje różne działania, mające na celu 

odbudowę silnej pozycji w Europie i na świecie (postanowienia soboru w Trydencie). 

Powołuje min. zakon jezuicki, który znacząco wpływa na kształt kultury baroku. Powstają 

kościoły wzorowane na Kościele Il Gesu w Rzymie, bardzo bogato zdobione, mające zachęcid 

wiernych do uczestnictwa w mszach.  

NURT METAFIZYCZNY – reprezentowany przez Mikołaja Sępa-Szarzyoskiego, 

charakteryzujący się pogłębioną refleksją na temat słabej kondycji moralnej i duchowej 

człowieka. 



NURT DWORSKI – reprezentowany w Polsce przez min. Daniela Naborowskiego i Jana 

Andrzeja Morsztyna jako nurt zajmujący się tematyką miłosną i  wanitatywną, nastawiony na 

oryginalnośd i niezwykłośd artystycznych wypowiedzi.  Należy zwrócid uwagę na zjawiska 

takie jak koncept poetycki, marinizm i motyw vanitas. 

NURT SARMACKI – typowy dla Rzeczypospolitej szlacheckiej, bazujący na przekonaniu, iż 

szlachta polska pochodzi od mężnego plemienia Sarmatów. Przejawy kultury sarmackiej to 

min. tradycjonalizm, głęboka wiara, patriotyzm (szczególnie wynikający z dumy bycia 

szlachcicem-rycerzem); typowe dla kultury sarmackiej są m.in.: strój szlachecki, portret 

sarmacki, portret trumienny, pamiętniki, rezydencje sarmackie (Wilanów, zamek 

Krzyżtopór). 

SZTUKA BAROKU – należy zapoznad się z informacjami nt. architektury i sztuki jezuickiej, 

Rembrandta, Rubensa (wystarczą informacje z podręcznika). 

 

KLASA IIIA  

Termin wykonania dwiczenia – do 01.04.2020r. 

 

1. TEMAT: Literatura wobec komunizmu jako systemu 

totalitarnemu – Czesław Miłosz: Który skrzywdziłeś, 

Zniewolony umysł (fragment), Stanisław Baraoczak: Spójrzmy 

prawdzie w oczy, Adam Ważyk: Poemat dla dorosłych. 

Należy zapoznad się z utworami oraz informacjami zawartymi w podręczniku na temat Czesława 

Miłosza (notka przy fragmencie Zniewolonego umysłu, Stanisława Baraoczaka jako przedstawiciele 

Nowej Fali (sam Utwór Baraoczaka należy opisywad w  aspekcie człowieka, który nie czując się 

bezpiecznie w realiach systemu totalitarnego pragnie się ukryd lub uciec) oraz Adama Ważyka jako 

poety, który odszedł od założeo socrealizmu (należy zwrócid uwagę na próbę wytłumaczenia się z 

pomyłki wyboru i służenia komunizmowi ((czerwony autobus)) oraz ironiczny dystans do budowy 

Nowej Huty jako wizytówki komunizmu (obnażanie brzydoty systemu) . Utwory, w miarę możliwości 

należy opisad, stosując podstawowe zasady opisu tekstu literackiego oraz utrwalid. 

2. Temat: Dżuma Alberta Camusa jako powieśd – parabola, 

ilustracja egzystencjalizmu po II wojnie światowej. 

Proszę o zapoznanie się z tekstem powieści oraz z podstawowymi informacjami na temat 

egzystencjalizmu po II wojnie światowej. Szczególną uwagę trzeba zwrócid na samotnośd człowieka, 

kształtująca odpowiedzialnośd moralną. Należy również sięgnąd do np. Słownika terminów literackich 

i wyjaśnid pojęcie powieśd-parabola. Kolejny temat będzie dotyczył kreacji postaci oraz wydarzeniom 

przedstawionym w powieści. 



KLASA IIIF  
Termin wykonania dwiczenia – do 01.04.2020r. 

 

1. Temat: Filozoficzny charakter poezji Wisławy Szymborskiej 

 

Proszę o zapoznanie się z informacjami na temat życia i twórczości Wisławy 

Szymborskiej, zawartymi w podręczniku oraz zapoznanie się z wierszami: Utopia, 

Obmyślam świat, Z nieodbytej wyprawy w Himalaje, Pisanie życiorysu, Mała 

dziewczynka ściąga obrus (uwaga: ostatnie trzy utwory nie są zamieszczone w 

podręczniku, należy je odnaleźd np. w zasobach internetowych, bądź posiadanych 

tomikach poezji Wisławy Szymborskiej). Czytając ww. utwory oraz opisując je należy 

zwrócid uwagę na następujące zjawiska:  

- stosowanie przez poetkę języka potocznego, zwyczajnego, prostego; 

- stosowanie dystansu podmiotu lirycznego wobec opisywanej rzeczywistości 

(nierzadko dystans ten jest zabarwiony humorem); 

- konstruowanie sytuacji, zdarzeo, światów hipotetycznych, takich które mogłyby się 

wydarzyd (wyprawa w Himalaje, która mogłaby się wydarzyd; Himalaje jako metafora 

świata „zimnego”, pozbawionego obecności ludzi, będącego więc wyimaginowaną 

formą ucieczki przed światem realnym, postrzeganym przez człowieka jako 

opanowanym przez zło); 

- wykorzystywanie sytuacji codziennych (przyziemnych) jako pretekstu do wyrażenia 

poważnej, filozoficznej refleksji (pisanie życiorysu); 

- wykorzystywanie wyrazistych form poetyckiej wypowiedzi np. liryka roli (np. 

Obmyślam świat – Bóg, stwórca, artysta jako poprawiający swoje dzieło) 

- ukrywanie pod zwyczajnością języka, hipotetycznością sytuacji i  brakiem powagi 

głębokiej, nie zawsze wesołej (częściej smutnej) refleksji filozoficznej dotyczącej 

możliwości poznawania świata przez człowieka, samotności człowieka w świecie, 

obcości świata wobec człowieka, zła, niedoskonałości świata). 

 

2. Temat: Czym jest człowieczeostwo? Uniwersalizm poezji 

Czesława Miłosza. 

Proszę o zapoznanie się z informacjami na temat życia i twórczości Czesława Miłosza (w tym 

przypomnienie utworów: O książce, Campo di Fiori, Który skrzywdziłeś, Zniewolony umysł) 

oraz utworami: Zaklęcie, Veni Creator, Świat (Poema naiwne), Ars poetica?. 

Czytając i opisując wiersze powojenne należy zwrócid uwagę na zbliżoną do postawy 

poetyckiej Zbigniewa Herbarta klasycystyczną potrzebę zrozumienia świata i poszukiwania 

ładu, dobra, mądrości, zwycięstwa człowieka nad jego słabościami oraz złem oraz refleksyjną 



formę wypowiedzi (Zaklęcie, Świat (Poema naiwne…), Który skrzywdziłeś). Należy również 

zwrócid uwagę na zainteresowanie Miłosza sztuką i jej rolą, ale także samą niezwykłą 

specyfiką (Ars poetica?, O książce, ). Kolejnym tematem podejmowanym przez poetę jest 

refleksja metafizyczna wyrażana w porządku chrześcijaoskim (Veni Creator), prezentująca 

człowieka, jako poszukującego Boga i jego pomocy. Inaczej wobec Szymborskiej, Miłosz 

prezentuje refleksję odpowiadającą powagą wobec powagi tematu. Należy zwrócid uwagę na 

humanistyczna potrzebę zgłębienia istoty świata, człowieka, sztuki, wiary (podobnie jak u 

Kochanowskiego…). 

Pozdrawiam i życzę powodzenia! 

Robert Cieślak 


