
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

JĘZYK POLSKI – 18.05.2020 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! 

 
 

Zapowiadana kartkówka ze zdań złożonych  

https://rjr.testportal.pl/test.html?t=PMpUsin6xtF9 
Zapraszam do kartkówki ze zdań złożonych. Masz jedną próbę, a w teście włączona 

jest opcja „Uczciwy zdający”. Na rozwiązanie sprawdzianu masz 20 minut, także 

zacznij go rozwiązywać, gdy będziesz dysponować odpowiednią ilością czasu. 

Kolejność pytań jest losowa, ale na każde pytanie musisz odpowiedzieć przy 

pierwszym wyświetleniu! 

Powodzenia! 

 
 

http://rjr.lavoros.pl/
https://rjr.testportal.pl/test.html?t=PMpUsin6xtF9


Miłość według Jana Andrzeja Morsztyna 
podręcznik do języka polskiego To się czyta!: 
- rozdział VI. Różne odmiany miłości, s. 142–143 (tekst: Jan Andrzej Morsztyn, Cuda miłości)  
- obraz miłości w różnych tekstach kultury 
- miłość w wybranych utworach renesansu i baroku: tragizm uczucia Romea  
i Julii, konflikt miłości i pieniędzy w Skąpcu, obraz miłości w poezji barokowej 
- miłość i nowe technologie 
- Romeo i Julia jako przykład literatury renesansowej 
- podsumowanie wiadomości o renesansie: najwybitniejsi twórcy, sztuka renesansu 
- wiersze Mikołaja Sępa Szarzyńskiego i Jana Andrzeja Morsztyna jako przykłady literatury barokowej  
- tworzenie wypowiedzi – opis dzieła sztuki  
- terminy: renesans, barok, tragedia, komedia, sonet, koncept, antyteza 
 
 
Relacje międzyludzkie w komedii Moliera Skąpiec 
podręcznik do języka polskiego To się czyta!: 
- rozdział VI. Różne odmiany miłości, s. 144–147 (tekst: Molier, Skąpiec)  
- Molier – wybitnym francuskim komediopisarzem epoki baroku  
- Skąpiec Moliera jako przykład literatury barokowej 
- Skąpiec – czas i miejsce akcji, bohaterowie, wydarzenia 
- miłość do pieniędzy i jej skutki dla rodziny Harpagona  
- komedia jako gatunek dramatyczny 
- terminy: barok, komedia, komizm 
 

 

Temat: Miłosne gry i sprzeczności. Miłość 

według Jana Andrzeja Morsztyna. 
 

1. Zacznij od zapoznania się z treściami zamieszczonymi w podręczniku na stronach 142-143; przeczytaj 

informacje „O utworze”, notkę biograficzną nt. Jana Andrzeja Morsztyna oraz „Ważną wiadomość”. 

2. UKRYTE W TEKŚCIE 

a. Spróbuj udzielić odpowiedzi na poniższe pytania. 

i. W jakiej sytuacji znajduje się podmiot liryczny? Jakich uczuć doświadcza? 
ii. Do kogo kieruje swoje pytania osoba mówiąca w wierszu? Jak myślisz, czemu to służy?  

iii. Wskaż dwa wersy świadczące o tym, że podmiot liryczny doświadcza skrajnych emocji.  
iv. Z jakimi sprzecznościami wiąże się miłość przedstawiona w sonecie? 

b. Na podstawie ostatniej zwrotki odpowiedz, z czym miłość jest sprzeczna. Dlaczego? 

c. Czego spodziewamy się, kiedy czytamy tytuł utworu, a czego dowiadujemy się, gdy zagłębiamy 

się w treść wiersza? Czym są tytułowe cuda miłości? 

3. JĘZYK I STYL – Wymień cechy utworu, które wskazują na to, że jest on sonetem. 

4. TWOJA WYPOWIEDŹ – Jak nieodwzajemniona miłość może wpłynąć na człowieka? Twoja praca 
powinna składać się z conajmniej dziesięciu zdań! 



TEMAT: Miłość i inwestycje. Relacje 

międzyludzkie w komedii Moliera. 
 

1. Zanim przystąpisz do pracy z fragmentem lektury, przypomnij sobie jej treść – na platformie 

podlinkowałam wideo z wartościowym streszczeniem. 

2. Zacznij od zapoznania się z informacjami zamieszczonymi w podręczniku na stronach 144-147; 

przeczytaj informacje wstępne nt. utworu, zamieszczony w podręczniku fragment, a także definicję 

komedii. 

3. CZYTANIE ZE ZROZUMIENIEM 

a. Wymień postacie występujące w przeczytanym fragmencie sztuki. 

b. W jaki sposób Kleant chce przekonać ona, aby zgodził się na jego małżeństwo z Marianną? 

c. Kim jest Anzelm? 

d. O co Anzelm prosi Harpagona? 

4. UKRYTE W TEKŚCIE 

A. O jakich cechach charakteru świadczą wypowiedzi i zachowanie Harpagona? Zwróć uwagę na 
następujące zagadnienia:  

− czym najbardziej się martwi;  

− na czym najbardziej mu zależy, gdy rozmawia o przyszłości swoich dzieci;  

− jakie zobowiązania stara się wymóc na Anzelmie;  

− co jest przedmiotem jego miłości;  

− w jaki sposób mówi o tym, czego najbardziej pragnie. 

5. JĘZYK I STYL - Które wypowiedzi bohaterów mogą rozśmieszyć odbiorcę? Dlaczego? 

6. POSZUKAJ – Podaj trzy synonimy słowa skąpiec. W razie trudności skorzystaj ze słownika wyrazów 

bliskoznacznych. 

7. TWOJA WYPOWEIDŹ - Napisz, co różni człowieka oszczędnego od skąpego. Odwołaj się do przykładów 

z życia. Twoja praca powinna składać się z co najmniej dziesięciu zdań.  

 

 

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 

 

http://rjr.lavoros.pl/
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