
Zadania z języka polskiego dla klas IAP, IAG, III A, III F Cz.2 

(25.03 – 27.03.2020r.) 

Klasa IAP    Zadania i dwiczenia dla do realizacji w terminie: 25.03 do 

27.03.2020r. 

1. Temat: Odprawa posłów greckich Jana Kochanowskiego renesansowym 

przykładem tragedii.  

Proszę zapoznad się z informacjami z podręcznika (s.56) o utworze oraz z fragmentami Odprawy…. 

(s.57-60).  Przyda się utrwalenie w postaci notatki własnej. Osobno: pierwszą wypowiedź chóru 

należy opisad jako osobny wiersz (tytułowany jako Pieśo XIV Wy, którzy pospolitą rzeczą władacie…). 

Utwór ten należy opisad zgodnie z wypracowywaną w czasie naszych poprzednich zajęd kolejnością 

czynności. Proszę zwrócid uwagę na typ liryki (liryka apelu), funkcję perswazyjną wypowiedzi 

podmiotu lirycznego, określenie adresata, świadome i celowe stosowanie przez podmiot liryczny 

stylu podniosłego, uroczystego, np. uroczystego zwrotu do adresata, cechy wiersza sylabicznego. 

Proszę nie zapominad o określeniu tematu, kontekstu dominującego oraz terminach: humanizm i 

antropocentryzm. 

2. Temat: Humanizm chrześcijaoski -  Jan Kochanowski: Psałterz 

Dawidów. 

Proszę o zapoznanie się z informacjami na S.53-55 podręcznika na temat Psałterze Dawidów oraz z 

Psalmem 13 i Psalmem 47. Proszę o (w  miarę możliwości) próbę opisania Psalmu 13 w przekładzie 

Jana Kochanowskiego w porównaniu z Psalmem 13 zamieszczonym w przekładzie współczesnym, np. 

Biblii Tysiąclecia. Gdyby zadanie okazało się zbyt trudne, poprzestajemy na opisie samego utworu w 

przekładzie Jana Kochanowskiego. Stosujemy wypracowaną procedurę opisu utworu poetyckiego; 

nie zapominamy o terminach literackich – humanizm, antropocentryzm, podmiot liryczny, sytuacja 

liryczna, kontekst sakralny, harmonia. 

 

UWAGA. W związku z nowym rozporządzeniem ministra edukacji możliwe jest ocenianie prac i 

postępów w nauce uczniów. W związku z tym ponownie zachęcam do wysyłania na mój adres 

mailowy skanów, zdjęd notatek pisanych w zeszytach bądź jakichkolwiek pytao związanych z ww. 

tematami. (robbert.c@poczta.onet.pl).  

Powodzenia! 
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Klasa IAG  Zadania i dwiczenia dla do realizacji w terminie: 25.03 do 

27.03.2020r. 

1. Temat: Przypomnienie wiadomości o Trenach Jana Kochanowskiego. 
 

Proszę o przypomnienie wiadomości zdobytych w gimnazjum na temat trenów Jana 

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

podręcznik, z którego obecnie korzystamy. Proszę o przypomnienie w stopniu szczególnym 

Trenów IX, X i XI i fragmentów 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. 

 

2. Temat: Dwiczymy czytanie ze zrozumieniem. Wacław Borowy: 

Kamienne rękawiczki. 
 

Proszę o zapoznanie się w tekstem W.Borowego (podręcznik) oraz o próbe odpowiedzi na 

pytania 1 – 4. 

 

 

UWAGA. W związku z nowym rozporządzeniem ministra edukacji możliwe jest ocenianie prac i 

postępów w nauce uczniów. W związku z tym ponownie zachęcam do wysyłania na mój adres 

mailowy skanów, zdjęd notatek pisanych w zeszytach bądź jakichkolwiek pytao związanych z ww. 

tematami. (robbert.c@poczta.onet.pl).  

Powodzenia! 
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KLASA IIIA  

Termin wykonania dwiczenia – do 27.03.2020r. 
 

Uwaga. W związku z pracami przesyłanymi przez uczniów klasy IIIa dotyczącymi 

wierszy Cz. Miłosza pt. Campo di Fiori oraz Władysława Broniewskiego Ballady i 

romanse – proszę zwrócid uwagę na koncentrowanie się przez podmiot liryczny w 

wierszu Miłosza nie tyle na obojętności ludzi, ale o SAMOTNOŚCI ginących, natomiast 

w przypadku wiersza Wł. Broniewskiego na zestawienie intertekstualne dramatu 

Ryfki jako ofiary wojny i holocaustu z dramatem Karusi, bohaterki ballady 

A.Mickiewicza pt. Romantycznośd. Zestawienie to ma oczywiście na celu podkreślenie 

tragizmu ofiar holocaustu. 

 

1. TEMAT: Założenia socrealizmu. Adam Ważyk: Rzeka. 
 

Proszę zapoznad się z informacjami na temat socrealizmu zawartymi w podręczniku. Wiersz 

Adama Ważyka pt. Rzeka należy przeczytad i opisad w kontekście założeo socrealizmu. 

(pochwalny charakter wypowiedzi, propagujący komunizm i jego przywódców, służebna rola 

literatury i sztuki wobec systemu totalitarnego). 

 

2. Uniwersalny charakter poezji Zbigniewa Herberta. 
 

Proszę zapoznad się z wierszami Zbigniewa Herberta: Powrót prokonsula (jako liryka roli; 

wypowiedź poetycka wyrażona z perspektywy człowieka żyjącego w lęku przed władzą 

totalitarną, „emigranta” tęskniącego za swoim domem, ojczyzną; Przesłanie Pana Cogito 

(jako imperatyw moralny, wiersz, będący poetyckim drogowskazem moralnym), Potęga 

smaku, jako poetycko wyrażona refleksja na temat brzydoty totalitaryzmu. Należy zapoznad 

się z informacjami dotyczącymi Zbigniewa Herberta jako poety – idealisty, identyfikującego 

dobro z pięknem i mądrością (antyczna kalokagatia). W miarę możliwości utwory należy 

przeanalizowad, zinterpretowad a efekty tych działao utrwalid pisemnie w zeszytach. 

 

UWAGA! Na czwartek (2.04) proszę się przygotowad do powtórzenia z epok –barok i oświecenie  

(napiszemy sobie teścik). 

 

 

Powodzenia! 

 

 

 

 

 



KLASA IIIF  
Termin wykonania dwiczenia – do 27.03.2020r. 
 

Temat: Postawy ludzi wobec zła. Charakterystyka bohaterów powieści 

Alberta Camusa pt. Dżuma. 

Powieśd w niezwykle korzystny z perspektywy maturzysty ilustruje różne postawy człowieka wobec 

zła. Zróżnicowanie to odpowiada różnym stopniom dojrzałości człowieka pod względem jego 

świadomości moralnej. Doktor Bernard Rieux reprezentuje najwyższy stopieo dojrzałości moralnej 

(należy zwrócid uwagę na determinację, z jaką oddaje się walce z chorobą; ważny w aspekcie założeo 

egzystencjalizmu jest jego stosunek do wiary i Boga), Rambert to ciekawy przykład człowieka, który 

dośd szybko dojrzewa moralnie (jego przemiana z tchórza-egoisty w człowieka potrafiącego odrzucid 

własne potrzeby na rzecz pomocy innym ludziom jest bardzo wyrazista; warto zwrócid uwagę, że jego 

dojrzała postawa kształtuje się pod wpływem doktora Rieux). Kznodzieja Paneloux to jedna z 

kluczowych postaci w powieści. Ten bohater również przeżywa metamorfozę, jednak jego 

dojrzewanie moralne jest najbardziej dramatyczne. Należy zwrócid uwagę na jego postawę 

manifestowaną podczas pierwszego kazania jako przykład instrumentalnego wykorzystywania wiary 

oraz, z perspektywy egzystencjalizmu, egoizmu i braku dojrzałości moralnej. Należy zwrócid uwagę na 

czynniki, pod wpływem których bohater ten dojrzewa moralnie i jako duchowny zbliża się do ludzi, 

nie karcąc, lecz pomagając (śmierd dziecka; wstrząs, jakiego doznaje duchowny pod wpływem obrazu 

śmierci niewinnej ofiary). Na osobną uwagę zasługuje Cottard, jako przykład jednostki, której zależy 

na funkcjonowaniu zła (nie zamierza się zmienid, dojrzewad moralnie). 

Proszę o scharakteryzowanie tych bohaterów jako przykładów indywidualnych. Niezależnie od tego 

(może byd jako osobny punkt) należy scharakteryzowad mieszkaoców Oranu jako zbiorowośd, która 

próbuje się odnaleźd w sytuacji skrajnego zagrożenia. Należy uwzględnid metaforyczne znaczenia 

dżumy (zło, wojna). 

Kolejne dwiczenia w piątek (27.03) 

UWAGA! Na czwartek (2.04) proszę się przygotowad do powtórzenia kolejnej epoki – pozytywizmu 

(napiszemy sobie teścik). 

Życzę powodzenia i pozdrawiam! 

Robert Cieślak 

 

 


