
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

JĘZYK POLSKI – 27.04.2020 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! 
 

podręcznik do języka polskiego To się czyta!: 
- rozdział V. Wzorce, zasady, systemy, s. 115–117 (tekst: Jan Kochanowski, Pieśń V z Ksiąg wtórych)  
- Kilka słów o epokach: Renesans, s. 176–177  
- renesans – podstawowe informacje o epoce: czas trwania, tematyka literatury renesansowej, najważniejsi 
twórcy, sztuka renesansu – najważniejsze cechy  

http://rjr.lavoros.pl/


- Jan Kochanowski – najwybitniejszy poeta polskiego odrodzenia 
- Pieśń V z Ksiąg wtórych Jana Kochanowskiego jako przykład literatury renesansowej 
- tematyka Pieśni V z Ksiąg wtórych, wyjaśnienie znaczenia archaizmów  
- wzorzec dobrego obywatela w utworze Kochanowskiego  
- cechy gatunkowe pieśni 
- środki artystyczne w Pieśni V: epitety, porównania, pytanie retoryczne  
- terminy: renesans, pieśń, archaizm, epitet, porównanie, pytanie retoryczne, ironia 
 
 

Temat: Pouczenie i upomnienie; Dobry obywatel według Jana Kochanowskiego 
 

1. Realizowanie tematu zacznij od zapoznania się z treściami zamieszczonymi w podręczniku na stronach 

115-117. Koniecznie przeczytaj informacje „O utworze” następnie treść fragmentów „Pieśni V” Jana 

Kochanowskiego (nie zapomnij o wyjaśnieniach do tekstu), a na koniec przeczytaj informacje zawarte 

w „Ważnej wiadomości“ nt. cech gatunkowych pieśni. 

2. UKRYTE W TEKŚCIE - Spróbuj pochylić się nad tekstem, postaraj się pomyśleć, co jest jego treścią, co 

możesz z niego wyczytać. Możesz obejrzeć także materiał wideo, w którym omawiana pieśń została 

opracowana: https://youtu.be/A7v_DQ1t7H0. Następnie spróbuj odpowiedzieć na następujące 

pytania: 

1. Do kogo zwraca się poeta? Z jakiego powodu? Odpowiedz na podstawie pierwszej zwrotki.  

2. Korzystając z drugiej i trzeciej strofy, opisz zniszczenia, których dokonali Tatarzy. — ustaleń 

dotyczących tego zadania nie musisz zapisywać; wystarczy, że odnajdziesz odpowiednie 

fragmenty w tekście. 

3. Na czym - według poety - polega obywatelska postawa w sytuacji zagrożenia kraju? Zapisz  

w punktach, do jakich czynów zachęca on adresatów utworu.  

4. Co poeta sądzi o rodakach? Wskaż odpowiednie fragmenty tekstu. — MOŻESZ ZACYTOWAĆ 

5. Do jakiego rodzaju poezji zalicza się Pieśń o spustoszeniu Podola? Wybierz właściwe 

określenie. Uzasadnij swoją odpowiedź.  

liryka miłosna, liryka patriotyczno-obywatelska, liryka religijna, liryka refleksyjno-filozoficzna 

 

Odpowiedzi prześlesz poprzez platformę. 

3. TWOIM ZDANIEM - Polak i przed szkodą, i po szkodzie głupi — jak sądzisz, czy te słowa nadal są 

aktualne? Uzasadnij swoją opinię za pomocą odpowiednich przykładów. Twoja odpowiedź nie może 

być krótsza niż 100 słów! 

4. Kilka słów o renesansie. Zacznij od zapoznania się z treściami przedstawionymi na stronach 176-177 

w podręczniku na temat renesansu. Jako podsumowanie lekcji wykonaj NOTATKĘ - technika i forma 

jest dowolna. Następnie zrób zdjęcie lub zeskanuj swoją pracę (postaraj się, aby zdjęcie było czytelne 

i zawierało tylko realizację zadania  - bez biurka, ścian itd. - odpowiednio wykadruj obrazek) i prześlij 

za pomocą platformy. Możesz maksymalnie wysłać DWA pliki o objętości nieprzekraczającej 500 KB. 

Jeżeli Twój obrazek będzie za duży, możesz skorzystać z narzędzia do zmniejszania obrazów - np.  

z narzędzia dostępnego ONLINE, które jest bardzo proste w obsłudze i intuicyjne - https://www.easy-

resize.com/pl/. 

 
 
 

https://youtu.be/A7v_DQ1t7H0
https://www.easy-resize.com/pl/
https://www.easy-resize.com/pl/


 

Na zakończenie wszystkich zadań masz czas do 

godziny 8:00 w poniedziałek 4 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 

 

http://rjr.lavoros.pl/
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