
 Świętość afirmacyjna – św. Franciszek 

Pomoce: 

 podręcznik do języka polskiego Ponad słowami, klasa 1 część 1, dział „Średniowiecze”,  

s. 156–157; 

 platforma epodreczniki/  

Wchodzimy na platformie w zakładkę kształcenie ogólne/ szkoła ponadgimnazjalna/ język 

polski/ następnie w pasku "wyszukaj w portalu" wpisujemy temat:  Cierpiący i radosny – 

Biedaczyna Boży z Asyżu.  

 Dla chętnych: „Święty Franciszek z Asyżu” – film do obejrzenia. 

https://www.youtube.com/watch?v=DnH5lP6ekN8 

Co powinniśmy umieć? 

• czytać ze zrozumieniem Pochwałę stworzenia; 

• przedstawić obraz świętego na podstawie tekstu oraz porównać postawę św. Franciszka  

z ideałem średniowiecznego ascety; 

• uzasadnić, że Pochwała stworzenia jest hymnem. 

 
 Zadania: 

1. Zapoznaj się z treściami zamieszczonymi w podręczniku „Ponad słowami” klasa 1 część 1, str. 

156-157. 

 

Zadanie domowe: 

1. Wykonaj zestaw ćwiczeń online na platformie epodreczniki.pl, temat - Cierpiący i radosny – 

Biedaczyna Boży z Asyżu (wskazówki wyżej). Powinieneś się zalogować. Loginy otrzymałeś od 

wychowawcy. Kiedy wykonasz zadania, udostępnij je nauczycielowi. Termin – 03.04.2020 

 

Średniowieczny wzorzec rycerza – 

 „Król Artur i rycerze Okrągłego Stołu” i „Pieśń o Rolandzie” 

Pomoce: 

 podręcznik do języka polskiego Ponad słowami, klasa 1 część 1, dział „Średniowiecze”,  

s. 158–159; 

 platforma epodreczniki/ pl 

Wchodzimy na platformie w zakładkę kształcenie ogólne/ szkoła ponadgimnazjalna/ język 

polski/ następnie w pasku "wyszukaj w portalu" wpisujemy temat:  Dał nam przykład hrabia 

Roland, jak umierać mamy. 

 https://www.youtube.com/watch?v=cn4pS_qKfR8    

 Dla chętnych do obejrzenia: 

https://www.youtube.com/watch?v=hT_RAmD_t8I 

https://www.youtube.com/watch?v=DnH5lP6ekN8
https://www.youtube.com/watch?v=cn4pS_qKfR8
https://www.youtube.com/watch?v=hT_RAmD_t8I


Co powinniśmy umieć? 

• wymienić tytuły europejskich eposów rycerskich;  

• odnieść zachowania Artura do średniowiecznego kodeksu rycerskiego; 

• wymienić elementy etosu rycerza; 

• objaśnić funkcję fantastyki w epice rycerskiej na przykładzie Króla Artura. 

Zadania: 
1. Zapoznaj się z treściami zamieszczonymi w podręczniku „Ponad słowami” klasa 1 część 1, str. 

15-159. 

Zadanie domowe: 

1. Wykonaj zestaw ćwiczeń online na platformie epodreczniki.pl, temat - Dał nam przykład 

hrabia Roland, jak umierać mamy (wskazówki wyżej). Powinieneś się zalogować. Loginy 

otrzymałeś od wychowawcy. Kiedy wykonasz zadania, udostępnij je nauczycielowi. Termin – 

03.04.2020 

*Ideały rycerstwa zostały wyrażone w eposach rycerskich. Ukazywały one etos rycerza. Król Artur 

 i hrabia Roland to najbardziej znani bohaterowie tych eposów.  

 

Życzę przyjemnej nauki  

W razie trudności można konsultować się poprzez komunikator lub maila 

jezykpolski2018@.pl w godzinach dotychczasowego planu. 

 

 

 

 


