
 

Zadania z języka polskiego dla klas IAP, IAG, III A, III F Cz.6 

(08.04 – 17.04.2020r.) 

 

Klasa IAP    Zadania i ćwiczenia dla do realizacji w terminie: 08.04 do 

17.04.2020r. 

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 IAG 

Zadania i ćwiczenia dla do realizacji w terminie: 08.04 do 17.04.2020r. 

Temat: Metafizyczna poezja Mikołaja Sępa-Szarzyoskiego – c.d. 

Po opisaniu wymienionych w poprzednim zestawie sonetów czas na kolejne: analogicznie 

należy odczytywad i opisad utwory: „Sonet IV. O wojnie naszej, którą wiedziemy z szatanem, 

światem i ciałem”, „Sonet V. O nietrwałej miłości rzeczy świata tego”. 

Uwaga. W miarę możliwości proszę zacząd lekturę „Makbeta” W.Szekspira. Ok. 27 kwietnia 

powinniśmy rozpocząd omówienie.  

 

 

KLASA IIIA  
Termin wykonania ćwiczenia – do 17.04.2020r. 

 

1. 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…). 

 



2. „Tango” Sławomira Mrożka jako przykład dramatu 

współczesnego.  

 

Proszę o zapoznanie się z utworem. Czytając „Tango” należy zwrócid uwagę na 

odejście od formy antycznej, barokowej (Szekspir), romantycznej i modernistycznej 

przy jednoczesnym zachowaniu niektórych zasad: np. didaskalia, opis dekoracji, który 

jest jeszcze bardziej rozbudowany niż w „Weselu” Wyspiaoskiego, ale, zgodnie z 

wymową utworu (ilustrującego „śmietnik”, bałagan idei i wartości w świecie 

współczesnym), opis dekoracji i samej sceny jest bezsensownie precyzyjny, 

sprawiający wrażenie zbioru rzeczy niepotrzebnych. Również zakooczenie utworu w 

oczywisty sposób nawiązuje do zakooczenia w „Weselu”. Proszę zwrócid uwagę na 

problemy takie jak: rozluźnienie obyczajów i upadek wartości tradycyjnych, rola 

intelektualisty w takim społeczeostwie (zagubienie, rozpaczliwa sytuacja  Artura), 

które doprowadziło do przewartościowania wartości. Konsekwencją takiego stanu 

rzeczy jest ponura refleksja: prymitywizm (Edek) wygrywa z tradycją, wartościami, 

kulturą, a intelektualista nie ma już żadnej siły oddziaływania na społeczeostwo. 

Kolejny ważny problem podjęty przez Mrożka to rola artysty i sztuki we 

współczesnym świecie (Stomil jako stary człowiek, żyjący przebrzmiałym 

młodzieoczym buntem, artysta improduktyw). Widzimy groteskowo przedstawiony 

rozpad idei sztuki i pytanie o sens sztuki, która w imię ucieczki od tradycji nie ma  w 

zamian nic do zaproponowania (proszę porównad to z refleksją Miłosza wyrażoną w 

wierszu „Ars poetica?”). 

 

KLASA IIIF 

Temat: Mistrz i Małgorzata Michaiła Bułchakowa, czyli opowieśd o złym świecie i dobrym 

szatanie? 

Z lektur ważnych pozostał nam deser: Michaił Bułchakow „Mistrz i Małgorzata”. Przed 

świętami Wielkiej Nocy, polecam zapoznanie się/przypomnienie sobie w miarę możliwości 

tej powieści, w której obok krytyki ateistycznego społeczeostwa komunistycznego Związku 

Radzieckiego lat 30. XX wieku, mamy barwnie przedstawiony wątek Joszui Ha Nocri i Piłata. 

Atrakcją jest Woland ze swoja świtą. Powieśd stała się jedna z najbardziej intrygujących i 

poczytnych powieści XX wieku ze względu na niezwykłą kreacje Wolanda, który jako szatan 

zajmuje się demaskowaniem zła, a nie jego stwarzaniem. Do tego, paradoksalnie, jest w 

stanie czynid dobro (min. wątek Mistrza i Małgorzaty.) Niektórych może zainteresowad 

wątek tytułowych Mistrza i Małgorzaty. Życzę udanej i przyjemnej lektury! 

Życzę powodzenia, dużo zdrowia i spokojnych, pogodnych Świąt Wielkiej Nocy! 

Robert Cieślak 


