
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JĘZYK POLSKI – 18.04.2020 R. – 1 BSI A 
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. 

 

PLIK, KTÓRY OGLĄDASZ STANOWI JEDYNIE STRESZCZENIE  

TEGO, CO ZNAJDZIESZ NA PLATFORMIE! 
 

Teksty: Zofia Kossak, Krasicki na obiedzie czwartkowym; Ignacy Krasicki, Ptaszki w klatce; Przyjaciele; Lew i 
zwierzęta; Pijaństwo; Józef Tischner, Jak żyć? Czy warto i należy dobrze czynić?  
Cele lekcji  
Uczeń: 
[Krasicki na obiedzie; utwory Ignacego Krasickiego]  
• wyjaśnia znaczenie terminu mecenat  
• określa czas i miejsce wydarzeń przedstawionych w utworze  

http://rjr.lavoros.pl/


• wymienia wybitne postacie oświecenia  
• prezentuje sylwetkę poety  
• rozumie terminy: alegoria, morał  
• zna cechy gatunkowe bajki  
• określa, co jest tematem bajki  
• zna historię zająca z utworu Przyjaciele  
• przyporządkowuje zwierzętom ukazanym w utworach odpowiednie cechy ludzkie  
• zna cechy satyry i potrafi wskazać je w utworze  
• poprawnie stosuje terminy: dydaktyzm, moralizatorstwo  
• wymienia – na podstawie tekstu – korzyści płynące z abstynencji i skutki nałogu 
• formułuje argumenty do rozprawki [Jak żyć? Czy warto i należy dobrze czynić?]  
• poznaje sylwetkę Józefa Tischnera  
• czyta tekst ze zrozumieniem  
• określa główną myśl utworu  
• wyodrębnia problemy poruszane w tekście 

 

Temat: Ignacy Krasicki – książę poetów w oświeceniowej Polsce 

 
1. Zofia Kossak, Bursztyny (fragment). 

a. Na początek przeczytaj fragment tekstu autorstwa Zofii Kossak pt. "Bursztyny". Znajduje się 
on w podręczniku na stronach 123-126. Zwróć uwagę, proszę, na wyjaśnienia do tekstu, 
ponieważ są one ważne w kontekście zrozumienia całego tekstu. 

b. Przyjrzyj się teraz poleceniom zamieszczonym w podręczniku na stronie 126.  
1. Określ czas i miejsce wydarzeń przedstawionych przez Zofię Kossak.  
2. Wyjaśnij, co znaczy określenie "mecenas sztuki". 
3. Kogo i z jakiego powodu można nazwać mecenasem sztuki? W swojej odpowiedzi odwołaj 
się do opowieści Zofii Kossak.  
4. Jaką funkcję w życiu narodu w oświeceniu pełniły satyry i bajki?  
 
Pomogę Ci w jednym z nich; kim jest mecenas sztuki (zad. 2)? Jak podaje Wikipedia: Mecenat 
− opieka wpływowych i bogatych miłośników, amatorów literatury i sztuki nad twórcami. Na 
ogół wiąże się to z finansowym wspieraniem tych artystów i ich poczynań. (źródło i więcej na 
ten temat: https://pl.wikipedia.org/wiki/Mecenat). 
Udziel pisemnej odpowiedzi na zadanie 1; nad pozostałymi się zastanów - jeżeli masz jakieś 
pytania, które by ich dotyczyły, możesz je zapisać w polu odpowiedzi. 

2. Twórczość Krasickiego. 
a. Kim był Ignacy Krasicki? Zapoznaj się z notką biograficzną o Ignacym Krasickim (podręcznik, 

strona 39). 
b. Możesz także zapoznać się z krótkim materiałem wideo pt. "Znani z Warmii wczoraj i dziś" 

(https://www.youtube.com/watch?v=eI-LflU-sIQ). 
c. Spójrz także na oś czasu dotyczącą oświecenia (znajduje się ona na stronie 39 podręcznika). 
d. Ważne pojęcia - Czas na zapoznanie się z ważnymi dla zrozumienia tematu pojęciami. 

Wyjaśnienie pojęć bajka i morał znajdziesz w podręczniku na stronie 39. Wyjaśnienie terminu 
przysłowie znajdziesz w podręczniku na stronie 40. Czym jest satyra i puenta (pointa) 
przeczytasz na stronie 42 podręcznika. 

e. Ignacy Krasicki, Ptaszki w klatce. 
i. Czas na przeczytanie pierwszej bajki, będą to Ptaszki w klatce Ignacego Krasickiego 

(strona 39 w podręczniku). 
ii. Spróbuj teraz dokonać krótkiej interpretacji tej bajki. Napisz, w jednym zdaniu, jaki był 

temat rozmowy bohaterów bajki oraz napisz, jakie prawdy dotyczące natury człowieka 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Mecenat
https://www.youtube.com/watch?v=eI-LflU-sIQ


i jego życia można odnaleźć w bajce Ptaszki w klatce. Twoja odpowiedź powinna być 
NIE KRÓTSZA niż 100 słów. 

f. Ignacy Krasicki Przyjaciele. 
i. Kolejna bajka, którą chcę Ci zaprezentować nosi tytuł Przyjaciele. Na początek zapoznaj 

się z jej treścią (podręcznik, s. 40). 
ii. Bazując na przeczytanej bajce oraz na własnych doświadczeniach, sformułuj kilka 

zasad, których powinno się przestrzegać, wybierając przyjaciela, oraz kilka reguł 
postępowania, jakimi powinniśmy kierować się w przyjaźni. Twoja odpowiedź powinna 
być NIE KRÓTSZA niż 100 słów. Pamiętaj, że w Twojej odpowiedzi BĘDĘ 
POSZUKIWAŁA ODNIESIEŃ DO BAJKI - nie tylko do Twoich doświadczeń! 

g. Ignacy Krasicki, Lew i zwierzęta. 
i. Trzecią bajką, z którą chcę Cię zapoznać jest bajka zatytułowana Lew i zwierzęta. 

Znajdziesz ją na stronie 41 w swoim podręczniku. Zapoznaj się z jej treścią. 
h. Bajki – podsumowanie. 

i. Czas na podsumowanie przeczytanych bajek. Wybierz jedno z podsumowujących je 
poleceń i udziel na niej pisemnej odpowiedzi. Pamiętaj, aby była ona NIE KRÓTSZA niż 
100 słów! 
1. Powiedz, co Krasicki w swoich bajkach o zwierzętach chce nam powiedzieć 
o człowieku. Jaki ukazuje jego wizerunek?  
2. Na podstawie znanych ci bajek Ignacego Krasickiego zapisz przestrogi i zalecenia 
przydatne współczesnemu człowiekowi.  
3. W zwięzłej notatce odpowiedz na pytania: Dlaczego pisarze epoki oświecenia 
wysoko cenili bajkę jako gatunek literacki? W czym upatrywali jej szczególną wartość?  
4. Ułóż plan rozprawki na temat: "Prawda o ludziach i przesłania dla ludzi w bajkach 
Ignacego Krasickiego". 

 

UWAGA! Powyższa lekcja składa się z dwóch modułów. Kolejny będzie obowiązywał od następnego 

piątku, tj. od 24 kwietnia 2020 r., ale na platformie prawdopodobnie będzie dostępny wcześniej, jeżeli 

chcesz, możesz przystąpić do niego wcześniej! 

 

Na zakończenie wszystkich zadań tego modułu 

masz czas do godziny 14:00 w czwartek 23 

kwietnia 2020 r. 

 
W razie wątpliwości czy trudności możesz się ze mną kontaktować drogą mailową (r.jaguscik-
rudnicka@zskarlino.pl, poprzez Messenger, przez wiadomości na platformie edukacyjnej 
http://rjr.lavoros.pl), a także za pośrednictwem Microsoft Teams – w razie potrzeby możemy się umówić na 
spotkanie online. 

Powodzenia! 
Renata Jaguścik-Rudnicka 

http://rjr.lavoros.pl/

