
Zadania z języka polskiego dla klas IAP, IAG. Cz.13 

 (04.06 – 16.06.2020r.) 

Klasa IAP 

Temat: Kształcenie właściwych postaw obywatelskich przez 

literaturę: Ignacy Krasicki „Świat zepsuty”. 

Temat stanowi kontynuację i uzupełnienie poprzedniej lekcji dotyczącej satyry 

oświeceniowej. Opracowując utwór należy wykorzystać swoją wiedzę na temat cech 

satyry oraz jej celowe wykorzystywanie w nurcie klasycystycznym polskiego 

oświecenia. W tym przypadku, podobnie jak wobec satyry pt. „Pijaństwo” należy 

zwrócić uwagę na karykaturalne wyolbrzymienie (hiperbolizacji) wad ludzkich oraz 

stosowanie przewrotnego komizmu jako narzędzi dydaktyzmu społecznego. Warto 

również wykorzystać wybrane informacje dotyczące genezy utworu. Tekst i ważne 

informacje znajdziecie w podręczniku na stronach: 268 – 260. 

Temat: Nurt sentymentalny w polskiej literaturze 

oświeceniowej. Franciszek Karpiński: „Laura i Filon”.  

Proszę  przypomnienie podstawowych informacji o nurcie sentymentalnym z lekcji 

wprowadzającej do literatury oświecenia (dominacja uczuć, tematyka miłosna,  ludowość) 

oraz zapoznać się z informacjami na temat życia i twórczości Franciszka Karpińskiego – 

czołowego przedstawiciela polskiego sentymentalizmu, a także z informacjami na temat 

genezy pieśni pt. „Laura i Filon” i z samym utworem (s. 266 – 270). Odczytując i opisując 

utwór należy zwrócić w równym stopniu na tematykę i szczególną konwencję: stylizowanie 

wypowiedzi poetyckiej na pieśń ludową oraz kreowanie postaci zgodne z wzorcami 

ludowymi: prostolinijność, szczerość, czystość moralna, dobroduszność, tęsknota za 

pięknym, czystym uczuciem, życie zgodne z naturą. Należy również utrwalić pojęcie sielanki 

(s. 267), jako gatunku reprezentującego powyższe cechy. 

 

Powodzenia!!! 

 

 

 



Klasa IAG 

Temat: Nurt sentymentalny w polskiej literaturze 

oświeceniowej. Franciszek Karpiński: „Do Justyny. Tęskność 

na wiosnę”, „Przypomnienie dawnej miłości”.  

Proszę  przypomnienie podstawowych informacji o nurcie sentymentalnym z lekcji 

wprowadzającej do literatury oświecenia (dominacja uczuć, tematyka miłosna,  ludowość) 

oraz zapoznać się z informacjami na temat życia i twórczości Franciszka Karpińskiego – 

czołowego przedstawiciela polskiego sentymentalizmu, a także z informacjami na temat 

genezy pieśni pt. „Do Justyny. Tęskność na wiosnę”, „Przypomnienie dawnej miłości”  i z 

samymi utworami (s. 249 – 253). Odczytując i opisując utwór należy zwrócić w równym 

stopniu na tematykę i szczególną konwencję: stylizowanie wypowiedzi poetyckiej na pieśń 

ludową oraz kreowanie postaci zgodne z wzorcami ludowymi: prostolinijność, szczerość, 

czystość moralna, dobroduszność, tęsknota za pięknym, czystym uczuciem, życie zgodne z 

naturą. 

Temat: Poezja religijna polskiego oświecenia. Franciszek 

Karpiński: „Pieśń o narodzeniu Pańskim” 

W polskim nurcie sentymentalnym mieści się również jedna z najbardziej znanych polskich kolęd, 

napisana przez Franciszka Karpińskiego, zatytułowana „Pieśń o narodzeniu Pańskim” (254). Przed 

przypomnieniem sobie tej pieśni warto zapoznać się z krótkim tekstem Teresy Kostkiewiczowej pt: 

„Motywy literatury sentymentalnej” (s. 255), doskonale wyjaśniającej oczywistość tematyki religijnej 

w nurcie sentymentalnym. Opisując pieśń Karpińskiego warto zwrócić uwagę na doskonałe 

połączenie takich aspektów jak: duchowość, religijność, ludowość. Oprócz hiperbolizowania wielkości 

rodzącego się Chrystusa (przy którym tracą moc ziemskie żywioły: ogień, blask), pieśń podkreśla 

wartości ludowe: nobilituje warstwę chłopską, jako wybrana i wyróżnioną przez samego syna Bożego. 

Opisując tekst należy więc zwrócić uwagę na kreację zarówno Chrystusa jak i świata ludowego. 

Wyróżniającymi się aspektami pieśni są także prostota języka oraz melodyjność, wyraźnie 

nawiązujące do konwencji ludowych. 

 

Powodzenia! 

 

 


