
Język polski – tydzień 23.03.2020-27.03.2020 

Przypominam, że najłatwiejszą (oraz przeze mnie preferowaną) 

drogą do realizacji zagadnień z języka polskiego jest praca poprzez 

platformę edukacyjną znajdującego się pod adresem 

http://rjr.lavoros.pl. Jeżeli jeszcze nie masz danych do logowania, 

skontaktuj się ze mną i podaj swój adres e-mail. 

 

I śmiesznie, i strasznie. Śmierć w życiu średniowiecznego człowieka. 

1. Na początek pracy z zagadnieniem zabierz głos w dyskusji nt. Dlaczego wiele osób nie lubi rozmawiać 

o śmierci? 

2. Zapoznaj się z informacjami nt. utworu Rozmowa Mistrza Polikarpa ze Śmiercią (podr. 90 s.). 

a. Ponadto obejrzyj zamieszczone w kursie materiały wideo: 

https://www.youtube.com/watch?v=ibV35He4YHI (omówienie tekstu) oraz: 

https://www.youtube.com/watch?v=zClp3Z2ZMuw (specyficzna inscenizacja tekstu). 

3. Przeczytaj zamieszczony w podręczniku fragment Rozmowy Mistrza Polikarpa ze Śmiercią oraz z 

wyjaśnieniami do tekstu (s. 90-91). 

4. Zapoznaj się z zadaniami dotyczącymi rozumienia przeczytanego tekstu: zadania 1-5 s. 91, a później 

zapisz te odpowiedzi w wyznaczonych miejscach na platformie. 

5. Po wykonaniu zadań zapoznaj się z kolejną porcją informacji nt. średniowiecznego wiersza 

(podręcznik, strona 92), na platformie zamieściłam także pewną ciekawostkę. 

6. Przeczytaj drugi fragment Rozmowy… (podręcznik, s. 92) wraz z wyjaśnieniami. 

7. Ponownie zapoznaj się z zadaniami dotyczącymi rozumienia tekstu (zadania 1-4 i 6, strona 93). 

Odpowiedzi zamieść w odpowiednich miejscach na platformie. 

8. Na następnym etapie wymień archaizmy, które występują w tekście (zad. 8 ze strony 93); odpowiedź 

zapisz poprzez platformę. 

9. W ramach podsumowania ułóż odpowiedź na poniższe pytanie: Czy współcześni ludzie postrzegają 

śmierć w podobny sposób jak w średniowieczu, czy zupełnie inaczej? Uzasadnij odpowiedź – zapisz 

swoją odpowiedź poprzez platformę. 

 

Na zakończenie wszystkich zadań masz czas do godziny 18:00 w niedzielę 29 marca 2020 r. 

 

Przypominam także o wykonaniu wcześniejszych zadań powtórkowych! 

 

W razie wątpliwości czy trudności możesz się ze mną kontaktować drogą mailową 

(renatajaguscik@zskarlino.pl, poprzez Messenger albo przez wiadomości na platformie edukacyjnej 

http://rjr.lavoros.pl). 

 

Powodzenia! 

Renata Jaguścik-Rudnicka 
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