
 

 

 

 

 

 

 

 

 

JĘZYK POLSKI – 08.04.2020 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! 
 

- Jan Kochanowski Odprawa posłów greckich  - znajomość lektur obowiązkowych 
- cechy gatunkowe tragedii renesansowej; 
- pojęcia: tragizm, Fatum, katastrofa; 
- środki artystycznego wyrazu i ich funkcje w tekście; określanie problematyki egzystencjalnej 

http://rjr.lavoros.pl/


- retoryka a erystyka; typy argumentów, dyskusja, kontrargument, manipulacja; językowe środki 
retoryczne; chwyty erystyczne 

 

1. Zamiast sprawdzianu z treści lektury . 

a. "Wspólne dobro" - "Odprawa posłów greckich" Jan Kochanowski – AKTYWNOŚĆ PODLEGA 

OCENIANIU – zapraszam Cię do wypełnienia karty pracy. Na rozwiązanie całości masz 40 

minut, ale masz tylko jedno podejście, zatem otwórz test dopiero wtedy, kiedy będziesz 

dysponować odpowiednią ilością czasu. Czytaj uważnie polecenia! TEST PODLEGA 

OCENIANIU; PROGI PUNKTOWE TAKIE JAK W STATUCIE SZKOŁY. 

2. Temat: Nowożytna tragedia Jana Kochanowskiego 

a. We wstępie do lekcji podaję adres, pod którym znajdziesz pełny tekst lektury online – 

https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/odprawa-poslow-greckich.html. 

b. Zapoznaj się z informacjami przedstawionymi w podręczniku na stronach 79-81; zwróć uwagę 

na pojęcia kluczowe oraz na przewodnik po bohaterach Odprawy posłów greckich. 

i. dodatkowo na platformie zamieszczam (w ramach przypomnienia) schemat 

kompozycji tragedii greckiej – nie ma go w podręczniku. 

 
 

c. Praca z fragmentem tekstu (podręcznik, s. 80-82) 

i. Przeczytaj zamieszczony w podręczniku fragment Odprawy... (s. 80-82) -Po 

przeczytaniu tekstu odpowiedz od razu - na czym polega spór toczony przez Trojan 

oraz wymień bohaterów stojących po przeciwnych stronach sporu. 

ii. Zapoznaj się z zadaniami (3-6) umieszczonymi na stronie 83 pod hasłem ANALIZA. 

Następnie wybierz jedno i udziel na nie pisemnej odpowiedzi. Koniecznie zapisz, które 

wybierasz pytanie. 

iii. Teraz przejrzyj zadania umieszczone na stronie 83 pod hasłem INTERPRETACJA - 

pomogą Ci one w pełniejszym zrozumieniu tekstu. Spróbuj poszukać odpowiedzi na 

wszystkie wymienione tam zadania. Następnie udziel odpowiedzi pisemnej na wskazane 

przeze mnie zadanie. 

https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/odprawa-poslow-greckich.html


iv. Czas na poszerzenie perspektywy - WARTOŚCI I POSTAWY zaprezentowane w tragedii 

Kochanowskiego. Zastanów się nad zadaniami umieszczonymi na stronie 83 

podręcznika pod tym hasłem. Następnie udziel pisemnej odpowiedzi na JEDNO 

wybrane przez siebie pytanie; Twoja wypowiedź powinna liczyć co najmniej 100 słów. 

W swojej odpowiedzi nie zapomnij odnieść się do omawianego tekstu! 

3. Temat: Refleksje o państwie 

a. Zapoznaj się ze wstępem do kolejnego fragmentu umieszczonym na stronie 84 podręcznika. 

b. Praca z fragmentem tekstu (podręcznik, s. 84-86) 

i. Przeczytaj kolejny fragment tekstu Odprawa posłów greckich (s. 84-86); Bezpośrednio 

po przeczytaniu odpowiedz na pytanie, jakie najważniejsze powinności władzy 

przedstawia Chór w swojej pieśni. 

ii. Przyjrzyj się teraz zadaniom zamieszczonym w podręczniku na stronie 86 (2-7). 

Przemyśl odpowiedzi na wszystkie pytania, a następnie wybierz JEDNO i udziel na nie 

odpowiedzi pisemnej. 

iii. Teraz zajrzyj do zadań zamieszczonych pod hasłem "INTERPRETACJA" w podręczniku, 

na stronie 86 (8-12). Zastanów się nad odpowiedziami na nie, a następnie udziel 

pisemnej odpowiedzi na zadanie, które sobie wybierzesz. 

4. Temat: Retoryka dyskusji 

a. Czas na refleksję językową - ta część lekcji związanej z Odprawą posłów greckich Jana 

Kochanowskiego będzie poświęcona językowi, a dokładniej rzecz ujmując, retoryce dyskusji. 

Powrócimy do znanych Ci pojęć - argument, dyskusja, kontrargument, manipulacja, 

perswazja. Przyjrzymy się także językowym środkom retorycznym oraz chwytom erystycznym. 

Następnie sprawdzisz, w jaki sposób te zagadnienia realizują się w Odprawie posłów greckich. 

Na początek zapoznaj się z informacjami zawartymi w podręczniku na stronach 87, 88 i 89; w 

międzyczasie wykonuj ćwiczenia interaktywne (https://wordwall.net/play/1308/861/913 

oraz https://wordwall.net/play/1309/076/140 – podpisz się tak, abym mogła Cię 

zidentyfikować - najlepiej nazwisko i inicjał imienia, np. Kowalska A.). 

b. Przeczytaj zamieszczony w podręczniku na stronie 89 fragment Odprawy posłów greckich 

c. Przyjrzyj się, proszę, zadaniom zamieszczonym w podręczniku na stronie 91 umieszczonymi 

pod hasłem ANALIZA I INTERPRETACJA. Następnie wybierz 2 spośród nich i udziel na nie 

pisemnej odpowiedzi. 

5. Materiały dodatkowe umieszczone na platformie są do Twojej dyspozycji. 

 

Na zakończenie wszystkich zadań masz czas do 

godziny 14:00 w piątek 17 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/

