
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

JĘZYK POLSKI – 04.05.2020 R. – 1 BSI C 
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! 

 
Spokojnie i z umiarem. Renesansowa wizja szczęśliwego życia 
 
podręcznik do języka polskiego To się czyta!: 
- rozdział V. Wzorce, zasady, systemy, s. 121–123 (tekst: Jan Kochanowski, Pieśń IX z Ksiąg pierwszych) 
 
- Pieśń IX z Ksiąg pierwszych Jana Kochanowskiego jako przykład literatury renesansowej 
- zasady szczęśliwego życia w Pieśni IX z Ksiąg pierwszych 
- funkcje środków artystycznych w omawianym utworze 
- odwołania do epikureizmu i stoicyzmu w Pieśni IX 
- terminy: pieśń, podmiot liryczny, metafora, pytanie retoryczne, epitet, stoicyzm, epikureizm 
 
W jednym zdaniu - kilka zdań. Zdania złożone w tekstach 
podręcznik do języka polskiego To się czyta!, część Kształcenie językowe: Strefa języka, s. 212–217  
- budowa i podział zdań złożonych 



 
- zdania złożone współrzędnie: spójnikowe i bezspójnikowe połączenia zdań składowych  
- rodzaje zdań złożonych współrzędnie: łączne, rozłączne, przeciwstawne, wynikowe 
- zdania złożone podrzędnie: budowa, rola zdania podrzędnego 
- rodzaje zdań złożonych podrzędnie: podmiotowe, orzecznikowe, przydawkowe, dopełnieniowe, 
okolicznikowe 
- zasady interpunkcji w zdaniach złożonych 
- terminy: zdanie złożone współrzędnie, zdanie złożone podrzędnie 
 
Temat: Spokojnie i z umiarem. Renesansowa wizja szczęśliwego życia. 
 

1. Realizację tematu rozpocznij od zapoznania się z zamieszczonymi w podręczniku (s. 121-123): 
a. informacjami o utworze; 
b. treścią omawianej pieśni; 
c. definicjami epikureizmu i stoicyzmu. 

2. Ukryte w tekście – zacznij od analizy przeczytanego tekstu. Zrobisz to, odpowiadając na poniższe 
pytania: 

a. Do czego zachęca podmiot liryczny w pierwszych dwóch strofach utworu?  
b. W jaki sposób zostało ukazane w utworze życie człowieka? Odpowiedz na podstawie trzeciej 

i czwartej zwrotki.  
c. Przed czym przestrzega podmiot liryczny? Czym, według niego, nie warto się zbytnio 

zajmować i dlaczego?  
d. Jaką postawę wobec życia podmiot liryczny uznaje za najlepszą? Dzięki czemu można ją 

zachować?  
3. Język i styl – wybierz jedno z poniższych zadań i udziel na nie odpowiedzi. 

a. Odszukaj w pieśni pytanie retoryczne. Na jakie kwestie poeta zwraca uwagę za jego pomocą?  
b. Jaka metafora pojawia się w dwóch ostatnich wersach utworu? Wyjaśnij, jak ją rozumiesz.  

4. Poszukaj – Co oznacza przysłowie: Fortuna kołem się toczy? Wskaż w utworze Jana Kochanowskiego 
fragment nawiązujący do tego przysłowia. Uzasadnij swój wybór.  

5. Twoja wypowiedź – Masz własny przepis na dobre życie? Zapisz w punktach, co należy robić, aby 
czuć się szczęśliwym. Wyjaśnij, dlaczego właśnie te zasady są dla Ciebie ważne. 

 
Temat: W jednym zdaniu kilka zdań. Zdania złożone w tekstach. 
 

1. Zacznij od zapoznania się z teorią zamieszczoną w podręczniku (s. 212-216). 
2. Następnie zamieszczam materiał wideo, z którym musisz OBOWIĄZKOWO się zapoznać (pamiętaj, że 

wideo zlicza liczbę odwiedzin!) – trwa około 30 minut, jest przygotowany przeze mnie; znajdziesz 
w nim wytłumaczenie wszystkiego, co znajduje się w tej jednostce lekcyjnej - 
https://youtu.be/IUDcWmFtHtg. 

3. Następnie przy pomocy platformy wykonasz zadania: 2/213, 9/216, 10/217, 12/217. Przy każdym 
zadaniu zamieściłam wzór jego wykonania. 

 

UWAGA! Następną lekcję rozpocznę od 
kartkówki ze zdań złożonych! 

 
 



Na zakończenie wszystkich zadań masz czas do 
godziny 8:00 w poniedziałek 11 maja 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 

 


