
Zadania z języka polskiego dla klas IAP, IAG. Cz.7 (17.04 – 

24.04.2020r.) 

 

KLASA IAP 

Temat: Barokowy nurt metafizyczny – poezja Mikołaja Sępa-

Szarzyoskiego. 

Proszę o zapoznanie się z informacjami zawartym w podręczniku na temat życia i twórczości 

Mikołaja Sępa-Szarzyoskiego (s. 147 – 151) oraz nurtu metafizycznego (146). Następnie 

proszę zapoznad się z sonetami IV „O wojnie naszej…” s. 148 i V „O nietrwałej miłości…” s. 

149. Czytając i opisując obydwa utwory należy zwrócid uwagę na poczucie zagubienia, braku 

wiary we własne siły podmiotu lirycznego pogrążonego w świecie groźnym, przerażającym 

człowieka i pełnym pokus, które oddalają go od Boga, jako jedynej prawdziwej siły oraz na 

rozpaczliwą prośbę o pomoc (wyrażaną szczególnie wyraźnie w Sonecie IV), kierowaną do 

Boga. Warto zwrócid uwagę na funkcjonujący w tych wypowiedziach motyw vanitas, o 

którym rozmawialiśmy przy okazji omawiania fragmentów „Biblii”.  Należy także zwrócid 

uwagę na formę utworów – sonet, jako opisowo-refleksyjną, na charakter refleksji 

(metafizyczny, filozoficzny; pomocne informacje na s. 149). 

 

Temat: Barokowy nurt dworski: poezja Daniela 

Naborowskiego i Jana Andrzeja Morsztyna. 

Proszę o zapoznanie się z informacjami dotyczącymi życia i twórczości Daniela 

Naborowskiego (s.152, 154) oraz Jana Andrzeja Morsztyna (s. 156, 158) oraz ich wierszami – 

Naborowskiego: „Na oczy królewny angielskiej”, Krótkośd żywota”, „Marnośd”, Morsztyna: 

„Do Trupa. Sonet”, „O swej pannie”, „ Niestatek”. Czytając i opisując powyższe utwory należy 

zwrócid na typowy dla baroku pesymizm połączony z niezwykłością pomysłu, zestawieo 

metaforycznych, oryginalności formy (kompozycja łaocuchowa w wierszu „Na oczy 

królewny…”) oraz często pojawiającą się tematyką miłosną. Pojęcie konceptu poetyckiego 

(oryginalnośd pomysłu, metafor, formy), marinizm (od włoskiego poety Marina), zjawisko 

polegające na łączeniu tematyki miłosnej z przeżyciem zmysłowym (por. rzeźbę Berniniego 

„Ekstaza św. Teresy s. 142-143) oraz , podobnie jak w nurcie metafizycznym, funkcjonujący 

motyw vanitas. 



Uwaga: Proszę pamiętad, że w najbliższym szacie czeka nas omówienie lektur: Williama 

Szekspira „Makbet”, „Romeo i Julia” i Moliera „Świętoszek”. Proponuję rozpocząd od 

„Makbeta” (28. 04), następnie” Romeo i Julia” i „Świętoszek” 

Powodzenia!!! 

Robert Cieślak 

 

KLASA I AG 

Temat: Barokowy nurt dworski: poezja Daniela 

Naborowskiego i Jana Andrzeja Morsztyna. 

Proszę o zapoznanie się z informacjami dotyczącymi życia i twórczości Daniela 

Naborowskiego  oraz Jana Andrzeja Morsztyna oraz ich wierszami – Naborowskiego: „Na 

oczy królewny angielskiej”, Krótkośd żywota”, „Marnośd”, Morsztyna: „Do Trupa. Sonet”, „O 

swej pannie”, „ Niestatek”. Czytając i opisując powyższe utwory należy zwrócid na typowy dla 

baroku pesymizm połączony z niezwykłością pomysłu, zestawieo metaforycznych, 

oryginalności formy (kompozycja łaocuchowa w wierszu „Na oczy królewny…”) oraz często 

pojawiającą się tematyką miłosną. Pojęcie konceptu poetyckiego (oryginalnośd pomysłu, 

metafor, formy), marinizm (od włoskiego poety Marina), zjawisko polegające na łączeniu 

tematyki miłosnej z przeżyciem zmysłowym (por. rzeźbę Berniniego „Ekstaza św. Teresy oraz,  

podobnie jak w nurcie metafizycznym, funkcjonujący motyw vanitas. 

 

Temat: Nurt sarmacki w literaturze polskiej – Jan 

Chryzostom Pasek: „Pamiętniki”. 

Proszę o zapoznanie się z informacjami zamieszczonymi w podręczniku, dotyczącymi 

siedemnastowiecznej kultury sarmackiej i legendy na temat pochodzenia polskiej szlachty 

jako pochodzącej od plemienia sarmatów. Należy zwrócid uwagę na odrębnośd kultury 

sarmackiej w skali ówczesnej Europy oraz jej główne przejawy: pielęgnowanie tradycji, 

konserwatyzm religijny, patriotyzm połączony z dumą rycerską. Odrębnośd kulturowa i 

konserwatyzm religijny i patriotyczny wywoływały konsekwencje pozytywne – 

Rzeczpospolita przedmurzem chrześcijaostwa ( jako obrooca Europy nie tylko przed innością 

wyznaniową, ale także przed agresją Turcji) , ale i negatywne, takie jak np. ksenofobię, czyli 

niechęd wobec odmienności kulturowej innych nacji (wyraźnie dobrze jest to widoczne w 

„Pamiętnikach” Paska”). Proszę o zapoznanie się z fragmentami „Pamiętników” Paska, 



zamieszczonych w podręczniku. Opisując fragmenty „Pamiętników” proszę zwrócid uwagę na 

literacki wizerunek rycerza-sarmaty (religijnośd, odwaga, interesownośd, przesądnośd, 

traktowanie bitwy w kategoriach niebezpiecznej, ale dającej satysfakcję i zysk przygody. 

 

Powodzenia!!! 

Robert Cieślak 

 


