
Język polski – 30.03.2020-03.04.2020 r. 

Na początek 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. 

1. Odrodzenie – nowa interpetacja antyku 

a. Cele – uczeń: 

• zna pojęcia: renesans, humanizm, reformacja; 

• rozumie, na czym polegało naśladowanie i rozwijanie starożytnych idei, zjawisk kulturowych; 

• zna główne cechy epoki odrodzenia; 

• doskonali umiejętność korzystania z literatury naukowej i popularnonaukowej; 

• przetwarza i porządkuje informacje. 

Człowiek renesansu, red. Eugenio Garin (fragmenty) 

b. Na początek udział w forum dyskusyjnym – W jaki sposób można ożywić przeszłość, zwłaszcza tę odległą? Czy 

masz jakieś pomysły związane z tym, w jaki sposób można przywrócić przeszłość dzisiejszym czasom? Żeby móc 

przejść dalej w kursie, musisz udzielić minimum jednej odpowiedzi. 

c. Przede wszystkim należy zapoznać się z materiałami zamieszczonymi w podręczniku (Oblicza epok 1.2) – s. 10-17 

W kursie zamieszczam dodatkowe grafiki (np. mapy). 

d. Następnie polecam zapoznać się z dodatkowymi materiałami wideo zamieszczonymi w kursie: 

i. https://www.youtube.com/watch?v=6C2dGeokZrU 

ii. https://www.youtube.com/watch?v=HsLaW0jmeiI 

iii. Przydatne adresy, dotyczące renesansu: https://klp.pl/renesans/. 

iv. W kursie zamieściłam także plik PDF z informacjami nt. odrodzenia. 

v. Umieszczam w kursie także odnośnik do informacji nt. odrodzenia w serwisie Edukator 

(https://www.edukator.pl/renesans,511.html). 

e. Następnie przeczytaj fragment Człowieka renesansu Eugenia Garina (s. 13 w podręczniku) i przemyśl polecenia 

1-5 na tej samej stronie z zakresu analizy i interpretacji tekstu). 

f. Spróbuj wyciągnąć wnioski z przeczytanych fragmentów i udziel odpowiedzi na poniższe pytanie: Człowiek w 

centrum świata. Jakie korzyści i zagrożenia wynikają z takiej perspektywy? Uzasadnij swoje zdanie. 

g. W następnej kolejności przeczytaj informacje zawarte w MINIPRZEWODNIKU – wielcy ludzie renesansu 

(podręcznik, s. 14-15) oraz obejrzyj zamieszczony w kursie film nt. Kaplicy Sykstyńskiej: 

https://www.youtube.com/watch?v=IU8Cp_3UTHU). 

h. Zapoznaj się z głównymi ideami renesansu (podręcznik, s. 16-17). 

i. Możesz zwiedzić Wawel - https://www.ai360.pl/panoramy/12. 

j. Następna kwestia związana z wstępem do renesansu: Człowiek w centrum - filozofia renesansu (podręcznik, s. 

18-19). 

k. Przed Tobą jeden z najważniejszych tekstów renesansu - Giovanni Pico della Mirandola "O godności człowieka" 

(fragmenty); Przeczytaj go uważnie! Zapoznaj się także z umieszczonymi przy nim pojęciami kluczowymi – 

antropocentryzm, homo faber, peryfraza. Poświęć teraz trochę czasu i przeanalizuj polecenia w podręczniku - s. 

20 (zad. 1-15). Przyjrzyj im się, jeżeli nie znasz odpowiedzi, to wróć do tekstu i poszukaj. Służą one pogłębionemu 

rozumieniu tematu. Nie musisz udzielać odpowiedzi pisemnych. 

l. Na koniec - czy jest coś, czego nie rozumiesz, chcesz o coś zapytać? Możesz napisać na umieszczonym w tym 

miejscu forum, możesz także udzielać odpowiedzi innym użytkownikom forum! 

m. Dla chętnych – praca projektowa.  

Przygotuj prezentację multimedialną na temat wielkich ludzi polskiego renesansu (nauka, filozofia, literatura i 

muzyka). 

Preferuję, by była to praca grupowa (do 4 osób), ale jeżeli wolisz pracować samodzielnie, możesz. 

Termin wykonania prezentacji to 10 kwietnia 2020 r. 

Podpisaną prezentację prześlij mailem na adres: r.jaguscik@gmail.com. 

Na zakończenie wszystkich zadań masz czas do godziny 18:00 w niedzielę 5 kwietnia 2020 r. 

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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