
 

 

 

 

 

 

 

Język polski – 31.03.2020 
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. 

Mikołaj Rej "Żywot człowieka poczciwego" (lektura uzupełniająca) 

Pojęcia: 

- pareneza i żywot jako gatunki literackie;  

- wyliczenie jako środek artystycznego wyrazu;  

- zdrobnienia i zgrubienia; 

- literatura popularna; 

- tonacja emocjonalna; 

- exemplum. 

Treści: Żywot człowieka poczciwego (fragmenty) M. Rej (strony 46-54 w podręczniku, część 

1.2) 

a. Na początek zapoznaj się, proszę, z treściami znajdującymi się w podręczniku na stronach 46-

50; zacznij od części teoretycznej, zwróć uwagę na ramkę warto wiedzieć, później przeczytaj 

informacje nt. Mikołaja Reja jako twórcy, później przeczytaj fragment Żywotów człowieka 

poczciwego z Księgi II wraz z wyjaśnieniami; przyjrzyj się także ramce zawierającej tzw. pojęcia 

kluczowe. 

b. W następnej kolejności poświęć czas analizie i interpretacji tekstu. Prześledź proszę uważnie 

zadania 1-11 (pomiń 4) ze strony 49 w podręczniku, pomijając zadanie); służą one lepszemu 

zrozumieniu tekstu. Następnie jako „odpowiedź na pytanie prześlij mi swoje refleksje na 

temat wyżej wymienionych pytań, możesz także zapytać, jeśli czego nie rozumiesz. NIE 

http://rjr.lavoros.pl/


MUSISZ UDZIELAĆ PISEMNEJ ODPOWIEDZI NA PYTANIA; chodzi mi jedynie o Twoje refleksje 

związane z tematem i ewentualne wątpliwości. 

c. WARTOŚCI I POSTAWY – Wybierz jedno z poniższych poleceń i udziel na nie pisemnej 

odpowiedzi. Pamiętaj, by wypełnić w całości polecenie, a także, że polecenia te pojawiają się 

przy okazji tekstu Mikołaja Reja, więc z pewnością należy się do niego odnieść (zadania 12 i 

13/49) 

i. Czy argumenty Reja za małżeństwem przemawiają do Ciebie? Któryś jest, Twoim 

zdaniem, najważniejszy? A może uważasz, że do szczęścia i trwałości związku dwojga 

ludzi nie są potrzebne formalne zobowiązania? Przedstaw i uzasadnij swoje zdanie. 

ii. Jak sądzisz, czy małżeństwo ogranicza, osłabia indywidualne aspiracje małżonków czy 

też je wzmacnia? Podaj przykłady na poparcie swoich argumentów. 

Odpowiedzi udziel przy pomocy platformy. 

d. Czas na kontekst literacki do tekstu Mikołaja Reja – Ewa Lipska Może będzie lepiej (s. 50); 

zapoznaj się także z informacjami nt. autorki. 

e. Czas na drugą część tematu: Renesansowy wzór gospodarza (podręcznik, s. 51-54) Zapoznaj 

się z treściami zamieszczonymi w podręczniku, a zanim przeczytasz odpowiedni fragment z 

Reja, przeczytaj także fragment utworu autorstwa Łukasza Górnickiego. Potraktuj to jako 

możliwość poszerzenia wiedzy. UWAGA Tego nie znajdziesz w podręczniku. 

f. Przejrzyj zadania 1-12 ze strony 54. Następnie ponownie możesz podzielić się swoimi 

refleksjami lub zadać mi pytanie, jeśli czegoś nie rozumiesz. NIE MUSISZ PISEMNIE 

ROZWIĄZYWAĆ POWYŻSZYCH ZADAŃ! 

g. WARTOŚCI I POSTAWY; Wybierz jedno z poniższych pytań i udziel na nie pisemnej odpowiedzi. 

i. Co bardziej motywuje do pracy: kara czy nagroda? A może znasz inne (skuteczniejsze?) 

bodźce do działania? 

ii. Jak przełożony powinien traktować pracownika? Sformułuj kilka rad. 

iii. Czy proste przyjemności mogą dawać radość życia? Uzasadnij swoje zdanie, podaj 

przykłady.  

h. Bardzo proszę o sporządzenie notatki ze zrealizowanego tematu. Twoja notatka ma być 

przede wszystkim użyteczna dla Ciebie. Forma notatki jest dowolna. Zdjęcie notatki należy 

załączyć w odpowiedzi do odpowiedniego zadania na platformie – może być to być zdjęcie lub 

dokument PDF (wielkość do 500 kb!); maksymalnie możesz przesłać 5 plików – możesz 

skorzystać z serwisu do zmniejszenia zdjęć - https://www.easy-resize.com/pl/. 

 

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 

http://rjr.lavoros.pl/

