
 

 

 

 

 

 

 

 

Język polski – 07.04.2020 r. 

1 TG B 

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! 
 

- pieśń jako gatunek literacki; humanizm, epikureizm, stoicyzm; liryka apelu, perswazja;  
- środki artystycznego wyrazu i ich funkcje w tekście; problematyka egzystencjalna; przedstawianie 

propozycji interpretacji dzieła; porównywanie utworów literackich, dostrzeganie kontynuacji i 
nawiązań (odwołania do tekstów poznanych w szkole podstawowej); wykorzystywanie wiedzy 
o języku w pracy nad tekstem interpretacji dzieła; porównywanie utworów literackich, dostrzeganie 

http://rjr.lavoros.pl/


kontynuacji i nawiązań (odwołania do tekstów poznanych w szkole podstawowej); wykorzystywanie 
wiedzy o języku w pracy nad tekstem 

- szkic interpretacyjny 
- Znajomość lektur obowiązkowych: Jan Kochanowski, wybrane pieśni, w tym Pieśń IX ks. I, Pieśń V, 

ks. II  
 

Na początek – kartkówka ze wstępu do odrodzenia! UWAGA! Podlega ocenianiu 

(obowiązują progi ocen zapisane w Statucie szkoły!) – na stronę testu wejdziesz poprzez 

platformę. Na rozwiązanie całego testu masz 30 minut, zatem uruchom go w momencie, gdy 

będziesz dysponować wystarczającą ilością czasu! Masz tylko jedno podejście. 

1. Optymizm humanisty. 

a. Zapoznaj się z treścią strony 55 w podręczniku; zwróć szczególną uwagę na pojęcia zapisane 

wytłuszczonym drukiem oraz na podział pieśni. 

b. Zapoznaj się z sylwetką Jana Kochanowskiego. Skorzystaj z notatki „O twórcy” zamieszczonej 

na stronie 56 w podręczniku. 

c. https://culture.pl/pl/tworca/jan-kochanowski -- możesz także zajrzeć pod ten adres. 

d. Przeczytaj uważnie pieśń Jana Kochanowskiego [Serce roście patrząc na te czasy...] ze strony 

56-57 w podręczniku; koniecznie zapoznaj się także z wyjaśnieniami do tekstu; Proponuję 

także posłuchanie tekstu w interpretacji Tadeusza Zięby – 

https://www.youtube.com/watch?v=STvI2Hui-nk. 

e. Jak zawsze należy się również z pojęciami kluczowymi do omawianego tematu. Znajdziesz je 

na 57 stronie podręcznika. 

f. Jeżeli chcesz pomóc sobie w odnalezieniu sensów w omawianej pieśni, możesz zajrzeć na tę 

stronę: https://klp.pl/kochanowski/a-6024.html. 

g. Przyjrzyj się zadaniom 1-8 ze strony 57 w podręczniku - mają one za zadanie ułatwienie 

zrozumienia tekstu. Wybierz spośród nich dwa zadania i udziel na nie pisemnej odpowiedzi 

(zapisz, które pytanie wybierasz). 

h. Czas na wyciągnięcie szerszych wniosków. Wybierz zadnie 9 lub 10 ze strony 57 w podręczniku 

i napisz na nie odpowiedź liczącą co najmniej 100 słów. Pamiętaj o kompozycji wypowiedzi 

oraz o tym, że koniecznym jest odwołanie się do omawianych przy tekście zagadnień. Zapisz 

numer wybranego zadania! 

i. Jan Kochanowski [Chcemy sobie być radzi...] - Zacznij od uważnego przeczytania pieśni Jana 

Kochanowskiego [Chcemy sobie być radzi...] (s. 58-59); nie pomijaj wyjaśnień do tekstu, 

ponieważ jest on pełen archaizmów. 

j. Jeżeli chcesz wiedzieć więcej nt. sensów zawartych w omawianej pieśni, możesz zapoznać się 

z materiałami zamieszczonymi na stronie https://klp.pl/kochanowski/a-6025.html. 

k. Zapoznaj się teraz z pojęciami kluczowymi dla omówienia pieśni Jana Kochanowskiego. 

Pojęcia te już znasz, teraz sobie je tylko odświeżysz (s. 60). 

l. Zapoznaj się i przeanalizuj polecenia 1-11 ze strony 60 w podręczniku. Następnie wybierz 

jedno zadanie z ANALIZY i jedno z INTERPRETACJI i udziel na nie pisemnej odpowiedzi. Zapisz 

numery wybranych zadań. 

2. Pieśń o spustoszeniu Podola – liryka apelu 

a. Zapoznaj się z krótkim wstępem zamieszczonym na stronie 71 w podręczniku. 

b. Zapoznaj się z Pieśnią o spustoszeniu Podola Jana Kochanowskiego (s. 71-73). 

c. Jeżeli chcesz sobie pomóc w zrozumieniu sensów Pieśni o spustoszeniu Podola, możesz zajrzeć pod 

adres: https://klp.pl/kochanowski/a-6027.html. 
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d. Zapoznaj się z pojęciami kluczowymi pomocnymi przy omawianiu Pieśni o spustoszeniu Podola Jana 

Kochanowskiego (podr. 74). 

e. Przyjrzyj się zadaniom zamieszczonym w podręczniku na stronie 74 pod hasłem ANALIZA; 

zastanów się nad odpowiedziami. Wybierz jedno i udziel na nie pisemnej odpowiedzi. 

f. Ponownie odsyłam Cię do zadań z podręcznika (7-9, str. 74 w podręczniku), tym razem 

zamieszczonych pod hasłem INTERPRETACJA. Przyjrzyj się im i rozważ. Następnie wybierz 

jedno i udziel na nie PISEMNEJ odpowiedzi. 

g. Poszerzmy perspektywę, czas na WARTOŚCI i POSTAWY, jakie wyłaniają się z Pieśni o 

spustoszeniu Podola Jana Kochanowskiego. Tym razem przyjrzyj się zadaniom ze strony 74 

(10-12). Następnie wybierz JEDNO i udziel na niej pisemnej odpowiedzi (co najmniej 100 słów). 

h. Materiały dodatkowe; ich obejrzenie NIE JEST OBOWIĄZKOWE: 

i. Skrótowe przedstawienie treści "Pieśni o spustoszeniu Podola" Jana Kochanowskiego 

– https://www.youtube.com/watch?v=o4vsJXDjTLc. 

ii. Omówienie pieśni Jana Kochanowskiego – https://www.youtube.com/watch?v=jyt-

Zqn3FeY 

iii. Streszczenie oraz omówienie wybranych pieśni Jana Kochanowskiego od nauqa.pl (…). 

Wykład został poświęcony zbiorowi pieśni jednego z najwybitniejszych pisarzy 

polskiego renesansu - Jana Kochanowskiego. Po krótce omówiona została biografia 

twórcy. Przypomniano także charakterystykę epoki odrodzenia i główne prądy, 

wpływające na ówczesnych artystów, w tym powrót do wzorców starożytnych i 

humanizm renesansowy. Przybliżono także specyfikę gatunku, jakim jest pieśń. W 

analizie „Pieśni” starano się pokazać charakterystyczne tematy i style, występujące w 

zbiorze. Na konkretnych przykładach omówiono pieśni utrzymane w stylistyce 

sielankowej, będące pochwałą życia na wsi, refleksyjno-filozoficzne, nawiązujące do 

filozofii stoickiej czy związane z aktualną dla Kochanowskiego tematyką społeczno-

polityczną -- https://www.youtube.com/watch?v=WdPaInhUNfE. 

Na zakończenie wszystkich zadań masz czas do 

godziny 14:00 w piątek 10 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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