
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

JĘZYK POLSKI – 21.04.2020 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! 
 

Treści lekcji 
Jan Kochanowski, Psalm 13; Psalm 47; Psalm 91 
Znajomość lektur obowiązkowych: Jan Kochanowski, psalmy, w tym Psalm 13, Psalm 47 

http://rjr.lavoros.pl/


pojęcia: anafora, personifikacja, hiperbola, paralelizm składniowy i znaczeniowy, fantastyka, okres 
warunkowy; porównywanie utworów literackich, dostrzeganie obecności motywów biblijnych w twórczości 
poety 

 

1. Temat: Bóg niewidzialny – psałterz Kochanowskiego. 
a. „Psalm 13” Jan Kochanowski 

i. Zacznij od zapoznania się z krótkim wstępem teoretycznym dotyczącym psalmu, 
następnie przeczytaj psalm, a także zapoznaj się z pojęciami kluczowymi – anaforą 
i personifikacją. Wszystko to znajdziesz w podręczniku na stronach 92-93. 

ii. ANALIZA - Sporządź notatkę dotyczącą „Psalmu 13“, w której zawrzesz odpowiedzi 
na poniższe pytania: 

1. Czego dotyczą pytania z pierwszej strofy? Jaka jest ich funkcja?  
2. O co psalmista prosi Boga?  
3. Znajdź w tekście anafory. Określ ich rolę.  
4. Wskaż puentę wiersza. Określ jej tematykę i nastrój.  
5. Do jakiego rodzaju psalmów należy ten utwór? Odpowiedź uzasadnij.  
6. Objaśnij sens obecnych w psalmie metaforycznych określeń sytuacji 
człowieka 

iii. Czas na odszukanie sensów ukrytych w tekście. Wybierz jedno spośród poniższych 
zagadnień i udziel na nie pisemnej odpowiedzi. Twoja odpowiedź powinna być NIE 
KRÓTSZA niż 100 słów. 

− Kim jest Bóg w świetle tego psalmu? Czy, Twoim zdaniem, Kochanowski wiernie 
oddaje postać Boga przedstawioną w psalmach hebrajskich? 

− Zinterpretuj metaforę z wersów 9.-10. Jakie znaczenia symboliczne mają tu 
światło  
i ciemność 

− Na czym polega kontrast występujący w ostatniej zwrotce? Jak rozumiesz jego 
sens?  

 

2. Temat: Wdzięczność i ufność w psalmach 
a. „Psalm 47” 

i. Kolejny utwór – „Psalm 47“. Zacznij od przeczytania wstępu teoretycznego  
w podręczniku (s. 94). Następnie przeczytaj tekst psalmu oraz zapoznaj się  
z pojęciami kluczowymi – hiperbola, paralelizm składniowy, paralelizm 
znaczeniowy (podręcznik, s. 94-95). 

ii. ANALIZA –  

− Odpowiedz na pytania dotyczące osoby mówiącej:  
a) kim jest i w czyim imieniu się wypowiada?  
b) za co chwali Boga i za co Mu dziękuje?  
c) do czego nawołuje?  

− Wskaż w utworze paralelizmy składniowe. Czemu służą?  
b. „Psalm 91” 

i. Kolejny psalm, który poznasz i poddasz analizie oraz interpretacji, to „Psalm 91“. 
Zacznij od przeczytania tekstu psalmu oraz pojęć kluczowych (fantastyka  
i okres warunkowy), przeczytaj także informacje zamieszczone w ramce 
zatytułowanej „Wiedzieć więcej” – wszystkie informacje znajdziesz w podręczniku 
na stronach 96-97. 

ii. ANALIZA I INTERPRETACJA 
1. Pierwsze zadanie, na które spróbujesz udzielić odpowiedzi wiąże się  

z pojęciem, które zostało przywołane przy okazji tego tekstu – okresem 
warunkowym. 



Przeanalizuj składowe okresów warunkowych zawartych w psalmie. Ustal:  
a) jakie warunki muszą być spełnione, by zaistniały określone skutki;  
b) co się zdarzy, gdy te warunki zostaną spełnione.  

2. W strofach drugiej, trzeciej i czwartej odszukaj obrazy o charakterze 
fantastycznym. Jaka jest ich rola? 

c. Psalmy Jana Kochanowskiego – WYKŁAD -- Bardzo proszę o zapoznanie się z treścią wykładu 
na temat psalmów Jana Kochanowskiego. Możesz to zrobić przed przystąpieniem do pracy 
nad tematem lub po jej zakończeniu. Wykład trwa nieco ponad 30 minut, także proszę o 
zarezerwowanie odpowiedniej ilości czasu na jego wysłuchanie 
(https://www.youtube.com/watch?v=-c_yoPnIias). 

d. Zapoznaj się z informacjami zamieszczonymi w podręczniku na stronach 98-99. 
3. Na koniec pracy z zadanym materiałem utworzyłam forum, na którym możesz podzielić się swoimi 

refleksjami i wątpliwościami – zapraszam do dyskusji! 
 

Na zakończenie wszystkich zadań masz czas do 

godziny 8:00 w poniedziałek 27 kwietnia 2020 r. 
W razie wątpliwości czy trudności możesz się ze mną kontaktować drogą mailową  

(r.jaguscik-rudnicka@zskarlino.pl), poprzez Messenger albo przez wiadomości na platformie edukacyjnej 

http://rjr.lavoros.pl. 

Powodzenia! 

Renata Jaguścik-Rudnicka 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-c_yoPnIias
http://rjr.lavoros.pl/
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